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Tværfaglighed skaber
resultater i to retninger
Tværfaglighed er den røde tråd, som kan samle kommunernes indsatser for udsatte ledige, ikke mindst når det gælder unge. Hvis ellers
lederne i kommunernes forskellige afdelinger tør tage tråden op, og
hvis frontmedarbejderne er klar til at gribe udfordringen. Er de det,
kan de se frem til en indsats med bedre resultater for borgerne og en
stærkere intern organisation.
Formålet med denne håndbog er at give dig, der er leder i kommunen, og dig, som står med indsatsen i praksis, viden og inspirerende
eksempler for at skabe resultater med en tværfaglig og koordineret
beskæftigelsesindsats.
Håndbogen henvender sig til ledere og medarbejdere i landets
jobcentre, men ikke kun til dem. Ledere såvel som praktikere fra andre
afdelinger og sektorer i kommunerne kan også drage nytte af håndbogen i deres arbejde, når de har med borgere at gøre, som har brug
for en særlig målrettet indsats for at komme i uddannelse og beskæftigelse. Det brede sigte med håndbogen følger naturligt af, at emnet er
det tværfaglige, koordinerede samarbejde - som netop kræver, at alle
faglige kompetencer skal mødes og sættes i spil.
Reformer af beskæftigelsesindsatsen har ført til, at ledere og praktikere over hele landet, i alle sektorer og på tværs af fagligheder bliver
mødt med en forventning om at gå sammen i en tværfaglig, koordineret indsats. Det gælder både internt i kommunen og med eksterne
samarbejdspartnere. Vi håber, at du kan bruge håndbogen til at starte
det tværfaglige samarbejde i kommunen op eller styrke det, hvis I
allerede har taget fat.
Håndbogen tager sit afsæt i ungeprojektet Route 25, hvor de tre kom
muner Egedal, Odder og Ikast-Brande har høstet erfaringer med og
udviklet deres tværfaglige, koordinerede og virksomhedsrettede ungeindsats. Håndbogen kan dog anvendes til at samarbejde tværfagligt
om andre målgrupper også.
Med ønsket om et godt tværfagligt samarbejde!

Mette Rønnau, direktør i Cabi
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”Alle kommuner kommer til at kaste sig ud i det tværfaglige arbejde. Startskuddet skal være at afstemme
forventningerne, sikre bred ledelsesmæssig opbakning
og med stor umage at sætte teamet rigtigt sammen.
Med det kan tværfaglighed blive et stort løft for kommunernes indsats for ikke mindst de unge, som har
mange forskellige problemer med i bagagen.”
Jobcenterchef Lars Bonde, Egedal Kommune

Reformkrav:

Tværfaglighed og
koordinering er en skal-opgave
Med reformerne i 2013 og 2014 af førtidspension, fleksjob og kontanthjælp er det
ikke længere et spørgsmål, om kommunen prioriterer at arbejde koordineret og
tværfagligt. Det er på mange områder blevet noget, alle kommuner skal.
Overordnet set handler det om, at der med et rehabiliteringsperspektiv skal tages udgangspunkt i borgerens hele livssituation, når der arbejdes med at udvikle
arbejdsevnen. Og det kræver tværfaglighed.
Krav om tværfagligheden er også tydelig i kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft i 2014. De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får ret til en koordinerende sagsbehandler, som skal sikre, at indsatsen er
tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale
forvaltninger og andre myndigheder.
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Tværfagligheden er blevet et nyt fokus i den professionelle faglighed, og det angår ikke bare kommunens
jobcenter. Det er en gevinst for hele det kommunale
system, når det lykkes at arbejde tværfagligt og koordineret.

Projekt Route 25
En vej for udsatte unge i
uddannelse eller job

Udsatte unge skal ofte finde og følge en anden vej
end den snorlige, hvis de skal i job eller uddannelse.
Den erfaring udgør afsættet for metodeudviklingsprojektet Route 25, hvorfra den meste viden og de fleste
eksempler, citater og værktøjer i denne håndbog er
hentet.

”Det er blevet nemmere at ringe og få den hurtige,
korte snak, fordi vi har fået en personlig kontakt.
Vi kan drøfte tanker i den konkrete sag, og det
giver muligheder for en helhedsorienteret indsats.
Det giver bedre muligheder, når man kan sige til
hinanden, at man har tanker om at sætte noget
bestemt i gang. Så kan sagsbehandleren måske
sige: Det, synes jeg, er en dum idé lige nu, for vi
har gang i noget andet.”
UU-vejleder Lars Elming, Ikast-Brande Kommune

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) står
bag Route 25. I projektet udvikler de tre kommuner
Egedal, Odder og Ikast-Brande i samarbejde med Cabi
deres ungeindsats med henblik på at levere helhedsorienterede, tværfaglige og koordinerede løsninger
for unge, der har brug for ekstra støtte til at komme i
gang med uddannelse eller job.
Projektet fokuserer også på at samarbejde med de lokale virksomheder, der ofte er en afgørende trædesten
for unge på vej mod job eller uddannelse. Mange udsatte unge behøver mere afklaring, mere motivation,
bedre mestring af deres udfordringer, bedre kompetencer og mere tro på, at der er plads på arbejdsmarkedet til dem. Og det kan virksomhederne tilbyde
dem, fx med praktikker.
Projektet løber fra 2011 til 2014.
Læs mere om erfaringerne fra Route 25 på
www.cabiweb.dk/unge og www.cabiweb.dk/
tvaerfagligindsats, hvor du også finder skemaer,
modeller og tips til det tværfaglige samarbejde.
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Det tværfaglige og koordinerede
samarbejde har mange ben
Det tværfaglige samarbejde foregår både mellem sektorer
og forvaltninger - og mellem praktikere i de enkelte afde
linger i kommunen. På alle niveauer skal samarbejdet være
organisatorisk forankret, så tværfagligheden ikke alene hviler på gode personlige relationer.
Derfor er der i det tværfaglige samarbejde fokus på både ledere og praktikere. Lederne skal sætte målene og lave rammerne. Praktikerne skal realisere det tværfaglige samarbejde
i dagligdagen.

partnere i sundhedsvæsnet, på uddannelsesområdet og i
virksomhederne. Behovet for helhedsorienteret indsats stopper med andre ord ikke ved kommunens egne mure.
For at få et succesfuldt samarbejde er det vigtigt, at alle
niveauer indtænkes, og arbejdet koordineres. I håndbogen
finder du både noget for dig, som er leder, og for dig, som
er praktiker i jobcentret, i ungdommens uddannelsesvejledening eller andre steder i kommunen.

De gode samarbejdskræfter skal i spil internt i kommunen.
Men der skal også bygges bro til de eksterne samarbejds-

1.del:

Tværfaglighed virker

Lederen

For at sikre at alle elementer i borgerens sag bliver
vendt, og de rette indsatser bliver fundet, kræver det,
at alle afdelinger i og uden for kommunen, som har
part i sagen, arbejder i samme retning. Det er grundstenene i det tværfaglige og koordinerede arbejde.
Men et sådant samarbejde kræver mere end blot at
sætte sig ned og arbejde sammen. I dette afsnit giver
vi indblik i, hvad det vil sige at arbejde tværfagligt.

Tværfaglig succes kræver, at der sættes mål og rammer, som kommunikeres tydeligt. Med andre ord: Uden
ledelse – intet vellykket tværfagligt samarbejde.

Det er det centrale argument for at prioritere tværfaglighed op i den beskæftigelsesrettede indsats for
udsatte borgere.
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2.del:

Som leder skal du blandt andet tænke strategisk
om det tværfaglige samarbejde, sikre opbakning og
sammenhæng på alle niveauer samt prioritere og
kommunikere indsatsen.

3.del:

4.del:

Tværfaglighed er kommet for at blive, og det skyldes
først og fremmest en ting: Det virker.

Oplever borgeren huller i forløbet, kan det lamme
motivationen, og fremskridt kan smuldre.

Arbejder du tværfagligt, kan du levere bedre resultat
er for borgerne, skabe klarere sammenhæng på tværs
af afdelinger og vinde større arbejdsglæde til dig selv.
Men det kræver, at du er fagligt stærk, er villig til at
lytte og lære og er klar til at bryde med vanerne.

Hvis du som leder giver gode tværfaglige rammer for
at koordinere indsatserne parallelt, og du som praktiker griber chancen for at sikre gode overgange, øger
det chancen for progression. Koordinering og progression er derfor omdrejningspunkter for den tværfaglige
indsats.

5.del:

6.del:

Praktikeren

Koordinering og progression

Parterne

Virksomhederne

Når borgerens problemstilling er kompleks, skal flere
parter i spil.

Et rigtigt arbejde og en hverdag på en virksomhed kan
noget særligt, og man får ofte øje på uanede muligheder og kompetencer hos en udsat borger, hvis den
rette virksomhed åbner dørene for en praktik.

Jobcentret er en selvskreven deltager, når beskæftigelse er målet; men i det tværfaglige arbejde kan
andre parter sidde med et afgørende kort. Dette afsnit
giver en forståelse af de forskellige afdelinger og
deres roller ind i det tværfaglige samarbejde. Læs bl.a.
om Ungdommens Uddannelsesvejleding, Psykiatri og
Handicap, stof- og alkoholbehandlingen og familie
afdelingens roller.

Den virksomhedsrettede indsats skal derfor tænkes
ind i det tværfaglige samarbejde, og virksomhedskonsulenterne spiller nøglerollen.

Vi henviser desuden til cabiweb.dk, hvor du finder en række værktøjer til
praktikere. Bl.a. værktøjer til god mødeledelse og tips til, hvordan I kan lære
hinandens faglige kompetencer at kende.
Se mere på www.cabiweb.dk/tvaerfagligindsats
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1.del: Tværfaglighed virker

Tværfaglighed virker
Der er ikke stor sandsynlighed for, at alle væsentlige elementer i borgerens sag bliver
tænkt ind, og at alle parter arbejder i samme retning, hvis ikke indsatsen koordineres
mellem de afdelinger i kommunen, som har part i sagen.
Enhver ledig med komplekse problemstillinger er bedst
tjent med en individuelt tilrettelagt og koordineret sagsbehandling. Mens den ene måske behøver en kombination af
virksomhedspraktik og coaching i mestringsstrategier, kan
svaret for en anden være undervisning ledsaget af rådgivning og en støtte-kontaktperson fra familiecenteret.

Den koordinerede indsats skaber med andre ord resultater,
så kommunekassen bliver mindre belastet, og borgeren får
den optimale støtte til i videst mulig omfang at klare sig
selv og få en bedre livskvalitet – både nu og på lang sigt.

Tværfaglighed betaler sig
Når det gælder ledige med komplekse problemstillinger,
er omdrejningspunktet for succes i beskæftigelsesindsats
en en tværfaglig indsats. Og skal den tværfaglige indsats
lykkes og skabe den nødvendige progression for borgeren,
kræver det koordinering. Det viser erfaringer fra projektet
Route 25, og mange andre tiltag på fx integrations- og handicapområdet peger i samme retning.
Selv om det koster mange ressourcer at komme godt i
gang, betaler det sig for både kommune og borger, fordi:

Udsatte unge behøver en
tværfaglig indsats
Udsatte unge peger selv på, at de har brug for en
indsats, hvor:
• de forskellige professionelle taler sammen, så de
unge ikke skal forklare forfra hver gang
• der er gennemgående støttepersoner

•	indsatserne virker, når de er iværksat på et solidt fagligt
grundlag og bliver koordineret, så de virker sammen.
•	borgeren er med hele vejen og kan profitere af og se
mening i det, der sker.
•	der er fælles, koordinerede mål og delmål og dermed en
rød tråd i indsatserne – borgeren kan dermed undgå huller i forløbet.
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• der er nogen, som kan hjælper dem med at navigere i systemet
• der er fleksibilitet og hurtig reaktion i forløbene
• der er nogen, som tror på dem og kan se, når det
går godt.

1.del: Tværfaglighed virker

Scenario:

Fanget i krydsfeltet
”Viktor har en moderat depression, men er nu under
medicinsk behandling. Viktor skal først og fremmest
have hjælp til at fungere i egen bolig og få struktur på
sin dagligdag, passe sin medicinering og have sideløbende terapeutisk hjælp i form af psykologsamtaler.”

Det er ikke let at være borgeren i midten, når
kommunens folk og andre involverede har fat i
hver deres hjørne af den helhed, som udgør borgerens situation. Det viser det virkelige eksempel
med Viktor.

”Viktor skal have justeret sin uddannelsesplan med
henblik på at få afklaret, hvilke skridt der skal til
for at kunne komme i gang med en uddannelse.
Virksomhedspraktik er en mulighed. Der indkaldes til
et fælles møde med UU-vejleder.”

(Uddrag af afslutningsstatus fra Ungdomspsykiatrien)

(Uddrag af journal fra jobcentret)

”Viktor har brug for ro til at finde sig til rette i egen
bolig, profitere af den socialpædagogiske støtte til at
få struktur på sin hverdag, medicineringen, psykologhjælpen og få opbygget et konstruktivt socialt netværk,
inden han har ressourcer til at orientere sig mod uddannelse og arbejde. Viktor er skrevet op til psykologhjælp,
hvor der i øjeblikket er fem måneders ventetid. Inden for
de næste to måneder vil han kunne tildeles en støttekontaktperson.”

”Viktor har symptomer på stress og har tiltagende
søvnproblemer. Der udskrives sovemedicin, som følges
op efter en måned. Viktor sygemeldes de næste fire
uger med henblik på at få søvnrytmen normaliseret,
så han får flere kræfter til at komme videre i sit liv.”
(Uddrag af praktiserende læges journal)

(Uddrag af journal fra Socialafdelingen)

Hvem vinder den kamp? Viktor gør ikke
Viktor er 19 år gammel og allerede socialt isoleret og uden
tro på sig selv og på fremtiden.
Efter udredningen i ungdomspsykiatrien står han nu
her i midten af mange velmente, fagligt velkvalificerede
udtalelser om, hvad han skal og hvornår. De involverede
fagpersoner gør det, de skal. Men de arbejder ikke sammen
i en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, og det er det,
der skal til.

Én vej for Viktor
Forestil dig, at helhed og sammenhæng var i fokus, og at en
af de professionelle tog teten, koordinerede og hjalp ham
med at få overblik over, hvordan han kan komme videre.
Forestil dig, at alle fagpersonerne omkring Viktor satte sig
sammen og investerede hver deres faglighed i en drøftelse
af, hvordan de relevante tiltag bedst spiller sammen i en

målrettet plan. Så Viktor både får behandling, støtte i hjemmet og parallelt med det mulighed for at prøve forskellige
typer arbejde af i praktik. Måske er det på virksomheden,
han får mulighed for at etablere netværk og finder troen på
fremtiden.
Og forestil dig, at socialafdelingen og ungdomspsykiatrien
havde indgået et formaliseret samarbejde, så Viktor ikke
skulle vente fem måneder på psykologhjælp, blot fordi han
er udredt i et andet system. Så var det tænkeligt, at Viktor
fandt en uddannelsesretning og fik mod på at komme
videre skridt for skridt – han er nemlig ikke ubegavet.
Scenariet kan virke karikeret, men faktisk kunne situationen
være endnu mere uoverskuelig for Viktor. Vi kan fx tilføje en
stof- og alkoholbehandler, et par bedsteforældre, Kriminalforsorgen og flere andre, som også kunne være part og
pege i endnu flere retninger.
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1.del: Tværfaglighed virker

Fra flerfaglig til tværfaglig
Tværfaglighed kræver mere end at sidde sammen – alle skal investere deres faglighed i
en fælles indsats mod et fælles mål.
I meget af det daglige arbejde er en monofaglige tilgang
den rette, det vil sige en tilgang, hvor kun én faglighed skal
i spil over for borgeren, fordi borgerens udfordring ligger
inden for et bestemt fagligt område.
Fx når en borger har brug for en virksomhedspraktik for at
få afklaret, hvad en bestemt funktionsnedsættelse betyder
i praksis i netop det fag, borgeren er på vej ud i, eller når en
ung har brug for et brobygningsforløb for at blive klar til at
starte uddannelse.
Men i andre tilfælde er en monofaglig tilgang ikke nok. Der
skal en tværfaglig tilgang til, når der er tale om komplekse
problemstillinger. Men tværfaglighed opstår ikke ud af
det blå – der skal mere til, end at du samler kolleger fra
forskellige sektorer med hver jeres faglige baggrund på et
møde.

Arbejder I flerfagligt eller tværfagligt?
Forskellen mellem tvær- og flerfaglighed er vigtig at være
opmærksom på, fordi du ikke kan være sikker på, at samarbejdspartnernes faglighed reelt understøtter hinanden i et
flerfagligt samarbejde.

Forestil dig et eksempel fra en byggeplads: Mureren murer,
tømreren arbejder med træ, og elektrikeren installerer
strøm. Hver faglighed arbejder hver for sig ved siden af de
andre og med hvert sit formål. Arbejdsfordelingen er klar,
og der skabes ikke nødvendigvis fælles og overlappende
viden. I nogle tilfælde vil murerens arbejde ligefrem give
tømreren problemer, fx hvis hullet i muren er for småt til
tømrerens vinduesrammer.
Foregår samarbejdet på byggepladsen tværfagligt, vil
tømreren og mureren samarbejde ud fra et fælles mål og
med interaktion mellem faglighederne, så noget nyt kan
opstå. Monofaglighed egner sig til at løse nogle udfordringer, flerfaglighed fint til byggeeksemplet og tværfaglighed
til den indsats bogen handler om, nemlig, når I skal samle
eller indgå i et tværfagligt samarbejde for at give udsatte
borgere den rette sagsbehandling frem mod job eller uddannelse. Lyt til de andres faglighed og invester jeres egen
- hvis I er enige om målet, vil jeres arbejdsindsatser reelt
understøtte hinanden.

Flerfaglighed og tværfaglighed
Flerfaglighed:

Tværfaglighed:

• Adskilte fagligheder

• Krydser de faglige grænser

• Flere faglige målsætninger under én
tematisk paraply
• Løst samarbejde mellem faglighederne
med hensyn til udveksling af viden
• Udvikling af viden inden for hver af de
enkelte fagligheder
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vs.

• Forudsætter fælles målsætning(er)
• Integrerer de forskellige fagligheder
• Udvikler ny fælles viden

1.del: Tværfaglighed virker

Tværfaglighedens ti bud
Når du arbejder tværfagligt, kan du spejle din faglighed i andres og være med til at skabe et fælles sprog,
der gør kommunikation i et tværfaglig samarbejde
mulig. Det gør tværfaglighed til et middel til at opnå
noget, der ellers kunne være svært at realisere inden
for skarpt adskilte discipliner uden interaktion.
Det kræver viden om de forskellige opgaver, som
løses forskellige steder i kommunen, og de forskellige
vilkår, man arbejder under. Fx har ret og pligt langt
større betydning i det daglige arbejde i jobcentret
end i socialafdelingen.
Kun ved at få talt om de forskellige vilkår bliver det
muligt at skabe helhed i indsatsen over for borgeren.
Forudsætningerne for succes med det tværfaglige
samarbejde – eller tværfaglighedens ti bud – er
derudover:
1. Sæt tydeligt ledelsesmæssigt fokus
2. Find de medarbejdere, der gerne vil, og som tror 		
på det
3. Skab rammerne, så det kan lade sig gøre
4. Hav fælles overordnede målsætninger
5. Yd dit bidrag og del din viden
6. Være villig til at arbejde helhedsorienteret og 		
løfte din del af opgaven
7. Hav klare roller og ansvarsområder
8.	Kend din egen faglighed – din lovgivning, din
rolle og dine muligheder
9. Vær åben og nysgerrig
10.	 Se uenigheder som faglige diskussioner, du bliver
klogere af.

Borgeren skal give sit samtykke
Det tværfaglige samarbejde kræver, at fagpersonerne
fra de forskellige sektorer og myndigheder kan
udveksle relevante informationer i sagen. Allerede
her ser nogle en uoverstigelig barriere på grund af
lovgivningen.
Offentligt ansatte har tavshedspligt jf. Forvaltningslovens § 27 og jf. Straffelovens §§ 152 ff. De må ikke
videregive fortrolige oplysninger om enkeltpersoner,
medmindre borgeren har givet samtykke til det. Det
gælder også, når sagen skal drøftes i et tværfagligt
team.
Når en person giver sit samtykke, skal det klart fremgå, at personen forstår, hvad der gives samtykke til.
Hvis der er tale om unge under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden give samtykke til, at
sagen drøftes i det tværfaglige ungeteam.
Tag en åben dialog med borgeren om muligheden for
at bringe sagen med til et tværfagligt forum, hvis du
finder det relevant. Forklar borgeren, at det handler
om at få vendt og drejet alle muligheder.
Som i alt andet arbejde er etikken omkring udveksling af oplysninger vigtig. Det er kun de for sagen
nødvendige informationer, der skal udveksles.

13

14

2.del

Lederen
Lederen skal være primus motor.................................................. 16
Tag styring over det tværfaglige samarbejde............................17
Udnyt ressourcerne bedst muligt................................................. 18
Sørg for politisk opbakning............................................................. 19
Sæt retning gennem ledelsesforaer............................................ 20
Organiser arbejdet............................................................................. 21
Invester i tværfaglighed................................................................... 24
Styrk samarbejdet med eksterne parter..................................... 26
Følg tværfagligheden i drift............................................................27
CASE: Michelle fik styr på hverdagen.......................................... 28
Bred muligheder og resultater ud gennem videndeling...... 29

15

2.del: Lederen

”For at få succes med det tværfaglige arbejde kræves
ledelsesmæssig opbakning, tid, viden, metoder, opfølgning, engagement og kompetencer.”
Jobcenterchef Ole Stounbjerg, Jobcenter Odder

Lederen skal være primus motor
Uden ledelse, intet vellykket tværfagligt samarbejde. Tværfaglig succes kræver, at der
sættes mål og rammer, som kommunikeres tydeligt.
Når indsatsen skal bygges op om tværfaglighed og koordinering, skal alle parter sige ja til et samarbejde. Det
betyder, at du som leder af en af kommunens sektorer skal
prioritere samarbejdet og synliggøre denne prioritering.
Undgå silotænkning og se den kommunale indsats som
en sammenhængende helhed. Det betyder konkret, at du
og dine medarbejdere ikke bare skal have øje for jeres
kerneopgave. I skal også have øje for samspillet med de
indsatser, der kommer før jeres egen indsats, og de indsatser, der kommer bagefter, og som jeres indsatser skal spille
sammen med.
Det tværfaglige samarbejde betyder, at der skal arbejdes
anderledes. Det skal sætte en proces i gang, hvor det bliver
tydeligt:

I det puslespil indtager virksomhederne en væsentlig rolle,
og det gælder også i forhold til borgere med komplekse
problemstillinger. Kommunens og jobcentrets strategi for
samarbejde med de lokale virksomheder skal derfor også
indrettes til at bidrage med løsningerne. Og den strategiske beslutning om at inddrage det lokale erhvervsliv i
afklaringsprocesserne skal være en kendt agenda i alle de
organisatoriske enheder, der har aktier i borgerens forløb.
Læs mere om samarbejdet med virksomhederne i afsnit 6:
Virksomhederne.
I dette kapitel kan du læse om en række elementer, som
du som leder kan tage fat på for at styrke det tværfaglige samarbejde. Uanset om I lige skal til at starte op i din
afdeling, eller du skal inspireres til at gøre det tværfaglige
arbejde endnu bedre.

• hvad målet er
• hvilke kompetencer, det kræver
• hvem, der skal løse opgaven
• hvordan rammerne skal være.
Er de spørgsmål besvaret, bliver det også lettere at få medarbejderne med på forandringen og følge op på, hvordan
det går.
Det er din opgave som leder af en afdeling, der skal deltage i det tværfaglige samarbejde, at fastlægge rammerne
for arbejdet. Det er samtidig vigtigt, at rammerne giver dine
medarbejdere spillerum til at tænke i individuelle, helhedsorienterede og relevante mål for borgeren.

Knyt an til strategien
At ville det tværfaglige samarbejde er en strategisk ledelsesbeslutning. Og den tværfaglige strategi skal være en
betydningsfuld brik i det store beskæftigelsespuslespil.
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Spørgsmål at starte op med
Når du planlægger det tværfaglige samarbejde, kan
du fx overveje følgende spørgsmål:
• Hvordan og hvorfor vil du måle den tværfaglige
indsats?
• Hvordan kan du se, at jeres arbejde går fra flerfaglighed til tværfaglighed?
• Hvad skal være de konkrete mål for indsatsen?
• Hvordan bliver videndeling et målepunkt for den
professionelle indsats?
Alt det og meget mere skal du som leder sammen
med dine medarbejdere gøre klart og skabe fælles
ejerskab til.

2.del: Lederen

Tag styring over det
tværfaglige samarbejde
Det er lederens opgave at planlægge, begynde, følge op og sikre driften af det tværfaglige
samarbejde. Følg elementerne i denne håndbog.

• Udarbejde strategi
• Sætte mål og lave handlingsplaner
• Sikre opbakning og synlighed

Ledelsen som
primus motor

• Sætte de organisatoriske rammer
• Identificere interne og eksterne samarbejdspartnere
• Prioritere arbejdet og skabe rammer
for praktikerne
• Følge driften, inddrage medarbejdere
og justere indsatser løbende

Tilbagemelding med fokus
på udfordringer, resultater
og gode historier

Synlig kommunikation
og ledelse

• Folde metoderne ud
• Sætte faglige kompetencer i spil
• Overveje roller

Handlingsorienterede
praktikere

• Involvere samarbejdspartnere
• Lære hinanden og hinandens fagkompetencer at kende
• Dele viden og forståelser
• Samle erfaringerne op
• Justere og udvikle indsatsen
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2.del: Lederen

”Med det tværfaglige arbejde kan vi strikke andre løsninger
sammen og rykke hurtigere. Der er kortere fra tanke til handling. De professionelle giver hinanden håndslag på, hvad de
skal gøre – og så gør de det.”
Arbejdsmarkedschef Birgit Thorup, Jobcenter Ikast-Brande

Udnyt ressourcerne bedst muligt
Du får en bedre udnyttelse af ressourcerne, når dine medarbejdere går
tværfagligt til arbejdet.
Nogen frygter, at tværfaglige teams vil betyde, at der pludselig ikke er grænser for, hvor mange forskellige tiltag der
sættes i værk. Men erfaringen er, at det tværfaglige samarbejde tværtimod kan give en bedre ressourceudnyttelse.
Og der er stadig de samme kriterier for, hvornår et tilbud
kan ydes.
Arbejder dine medarbejdere ud fra en tværfaglig og koordineret indsats, får de bedre overblik over de forskellige
tiltag, der er i gang fra forskellige dele af kommunen. Det
giver mulighed for at lægge indsatserne til rette, så de
understøtter hinanden frem mod de mål, der er for borgerens samlede videre forløb.

I praksis vil det fx sige, at støtte-kontaktpersonen er i tæt
dialog med jobcentret eller Ungdommens Uddannelsesvejledning om planer vedrørende uddannelse eller praktik.
Når støtte-kontaktperson kender til planerne, er det lettere
at støtte op, og der er større chancer for, at fx en praktik
bliver tilrettelagt, så den bedst muligt matcher de udfordringer, borgeren har i det daglige.
Det tværfaglige samarbejde medfører også bedre øje for
mulige parallelindsatser og for at lave overgange mellem
forskellige dele af indsatsen. Dermed er risikoen for, at der
opstår huller og ventetid i borgerens forløb mindre, og vigtig information går ikke så let tabt.

Tværfaglighed nedbrød barrierer i Route25
I Route 25 har ledere fra forskellige afdelinger i kommunerne oplevet, at det at arbejde tværfagligt på ungeområdet har
styrket organisationen og givet bedre tilbud til borgerne.
Samarbejdet har også kastet lys over kunstige barrierer,
som nærmere lå i organiseringen end i lovgivningen. Der er
tænkt ud af boksen, så kombinationen af fx servicelovens
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muligheder med LAB-loven har givet borgeren en konkret
løsning, der hang sammen.
Man skal dog også være åben for, at både borgerne og
praktikerne bliver opmærksomme på hidtil ubemærkede
støttemuligheder. Det kan betyde, at din afdeling får flere
sager at tage stilling til.

2.del: Lederen

”Vi er små og effektive i Odder Kommune, og vi har været gode
til det samarbejde, der virker gennem relationer. Men det samarbejde, hvor der ikke er relationer at bygge på, kræver mere
end bare at sætte sig ned omkring et bord. Her kræver det et
tydeligt ledelsesfokus.”
Jobcenterchef Ole Stounbjerg, Jobcenter Odder

Sørg for politisk opbakning
De lokale politikere skal prioritere ressourcer og sikre sammenhængen. Som leder skal
du klæde dem på.
Strategien for den tværfaglige, koordinerede og helhedsorienterede indsats skal være synlig i hele den kommunale
organisation, og den skal hænge sammen med kommunens
øvrige strategier på beskæftigelsesområdet. Det er derfor
væsentligt, at det tværfaglige samarbejde bliver prioritet
fra lokalpolitisk niveau.
Som leder er det din opgave at sikre, at politikerne får
relevant viden fra din afdeling, så politikerne bl.a. kan
skabe sammenhæng med kommunens andre strategiske
indsatsområder. Du skal også løbende sikre et tilbageløb til
politikerne.

Kommunaldirektøren er en anden vigtig brik. Han skal være
med til at sætte de økonomiske og strategiske rammer og
medvirke til, at de øvrige ledere i kommunen prioriterer det
tværfaglige samarbejde.
Når kommunaldirektøren skal sige højt og klart til alle
ledere, at det tværfaglige samarbejde prioriteres i kommunen, er det din og dine lederkollegers opgave at klæde
ham på med argumenter og modeller for samarbejdet.

Få et godt udgangspunkt med en nulpunktsanalyse
Inden starten på det tværfaglige samarbejde kan en
nulpunktsanalyse give et tydeligt billede af kommunens
forudsætninger for at arbejde tværfagligt og for at inddrage eksterne samarbejdspartnere.
Nulpunktanalyserne af de involverede kommuner i Route
25 viste bl.a.:
• at jobcentrene ikke havde nogen særskilt strategi for,
hvordan man ville gribe den tværfaglige indsats for de
unge an.
• at silotænkning i kommunerne virkede som en hindring
for det tværfaglige samarbejde. Der var ofte tale om

manglende forståelse for hinandens lovgivninger og
indsats.
• at det alene var op til den enkelte medarbejder at vurdere den hensigtsmæssige indsats, og når der var tale
om et samarbejde på tværs, var det udelukkende baseret
på personlige relationer.
• at det tværfaglige samarbejde havde lidt tilfældighed
ens karakter.
• at samarbejdet mellem andre relevante eksterne aktører – fx uddannelsesinstitutioner – og jobcentret var
begrænset. Fx blev jobcentret typisk først involveret, når
den unge var faldet fra uddannelsen.
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2.del: Lederen

Sæt retning gennem ledelsesforaer
Mål, midler og bemanding skal komme fra lederen, som også skal sørge for sammenhængen
til de andre afdelinger.
Det er vigtigt, at du og dine lederkolleger i de relevante
sektorer – fx børne- og familieafdelingen, jobcentret, socialafdelingen og ungdommens uddannelsesvejledning
– får diskuteret jeres samarbejde på tværs og afklaret de
fælles mål for indsatsen.

•	diskutere, hvordan I sikrer gode overgange og sammenhænge mellem forskellige indsatser

På baggrund af de fælles mål for indsatsen kan du sikre
den rigtige bemanding, ressourcer og proces på praktikerniveau. Dine medarbejdere skal vide klokkeklart, hvilke mål
I går efter, og de skal opleve, at den tværfaglige indsats
bliver prioriteret. Det gør det muligt for dem at agere efter
hensigten.

•	diskutere, hvordan I får viden om de konkrete udfordringer i det tværfaglige samarbejde, som I skal finde løsninger på

•	diskutere, hvordan I vil inddrage mellemledere og medarbejderne, samt hvad I vil formidle videre til medarbejderne

•	klarlægge, hvem de relevante samarbejdspartnere er i
forhold til målgrupperne.

Anvend et tværfagligt lederforum
Derfor skal du mødes med dine kolleger i et tværfagligt
lederforum. Her kan lederne:
• lære hinandens fagområder og udfordringer at kende
• diskutere og konkretisere visioner og mål for det tværfaglige samarbejde
•	diskutere rammerne og organiseringen af et udvidet
tværfagligt samarbejde

Videndeling på tværs
Af de 80 sager som Ikast-Brande Kommune foreløbigt
har arbejdet med i Route 25, er 28 sager kendt i familieafdelingen. I hver tredje sag er der værdifuld viden
i familieafdelingen, som kan bidrage til en koordineret og helhedsorienteret fremadrettet indsats.

Få succes med en handlingsplan
Når I har lært hinandens afdelinger og de forskellige mål
at kende, er det væsentligt at få udarbejdet en strategi og/
eller handlingsplan for det tværfaglige samarbejde. Plan
en skal holdes enkel, og kan fx besvare de følgende fem
spørgsmål:
1. Hvilke (konkrete) mål vil I opnå?
2. Hvordan vil I sammen opnå disse mål, og hvilke samarbejder og kompetencer prioriteres højest? I skal også
overveje, hvordan I vil måle progressionen.
3. Hvilke typer samarbejder skal være med til at skabe forandringen, og hvem skal inddrages?
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4. Hvordan skal der kommunikeres internt og eksternt for
at sikre videndeling og synlighed?
5. Hvorfor er dette en god plan?
Ingen ledere kan alene udarbejde den optimale plan for
det tværfaglige samarbejde. Det kræver nærhed til og inddragelse af medarbejdere, organisationen og de eksterne
samarbejdsparter for at vide, hvad der er det optimale
at gøre fremadrettet. Så selvom det er jeres ansvar som
ledere, og selvom det i sidste ende er jer, der skal beslutte
den overordnede handlingsplan, kræver det involvering
både før, under og efter.

2.del: Lederen

Organiser arbejdet
Det tværfaglige samarbejde kan organiseres på flere forskellige måder, og det
er vigtigt, at I nøje overvejer, hvilken måde der er den rette i jeres tilfælde.

Der er mange måder at organisere arbejdet på – og alle
modeller har fordele og ulemper. Det væsentligste er, at I
på ledelsesniveau er enige om organiseringen og kommandovejene, og at den valgte model komminikeres tydeligt til
både medarbejdere og samarbejdspartnere.

Model 1: Fast organiseret tværfaglighed om en målgruppe
En tværfaglig enhed arbejder med en bestemt målgruppe
og placeres under samme tag.

Ungegruppen bor under samme tag, hvor der også er værkstedsfaciliteter for de unge.

Målgruppen kan fx være unge, og de unge borgeres situation
og behov bliver med denne organisering omdrejningspunktet,
i stedet for den organisering der på forhånd er i kommunen.
Det kræver vilje at ændre den fasttømrede organisering,
men resultatet er gode fysiske rammer for tværfagligheden,
hvor det er let at komme i kontakt med hinanden, og hvor
man lærer hinanden godt at kende. Modellen sætter en
fast ramme omkring samarbejdet, og det giver gode kår for
reel tværfaglighed snarere end flerfaglighed.
Eksempel: I Hedensted Kommune har man samlet ungeindsatsen i Ungegruppen. Gruppen består både af sagsbehandlere og af ansatte, som fungerer som kontaktpersoner
for de unge. Med et beskæftigelsesmæssigt perspektiv
arbejder de helhedsorienteret med både beskæftigelse,
vejledning og sociale støtteforanstaltninger.

Jobcenter

UU

Familieafdelingen
Misbrugscenter
Psykiatrien

M.fl.
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2.del: Lederen

Model 2: Løst organiseret tværfaglighed om en målgruppe
Et tværfagligt team arbejder med en bestemt målgruppe
og mødes for at behandle sager med faste intervaller.
Denne model kræver ingen organisationsændringer, og alle
medarbejderne har stadig rod i deres egen faglige afdeling.
Medlemmerne af det tværfaglige team lærer hinanden at
kende gennem møder, og de får fortrolighed med at samarbejde tværfagligt. Men der skal en indsats til for at få holdninger og erfaringer bredt ud i de respektive afdelinger.
Modellen kræver tydelig ledelse af de sektoransvarlige
ledere, og den kræver dedikerede ressourcer til, at en mødekoordinator kan sikre den daglige organisering og drift
af teamsamarbejdet.

En af fordelene ved denne organisering er, at fx misbrugsbehandleren, som sidder med ved alle møder, kan spotte, at
der eventuelt kan være tale om en misbrugsproblematik i
en sag – selvom ingen før har været opmærksom på denne
mulige problematik.
En af ulemperne ved organiseringen er, at det er en fast repræsentant fra hver afdeling, som sidder med i teamet – og
ikke nødvendigvis den medarbejder, som har den aktuelle
sag på mødet.

Eksempel: Route 25
I projekt Route 25 har Odder, Ikast-Brande og Egedal
kommuner arbejdet i denne organisering. Teamsammensætningen har været forskellig i de tre kommuner,
men som hovedregel har der været tale om medarbejdere fra:
• Jobcentret

Psykiatrien

Jobcenter

• Ungdommens Uddannelsesvejledning
• Børn og familieafdelingen
• Socialafdelingen

UU

• Stof- og alkoholbehandlingen
• Psykiatri og handicap.
Misbrugscenter
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Familieafdelingen

Man kan også etablere sig med en mulighed for at
indkalde særlige fagpersoner ad hoc i de sager, hvor
der er behov for det.

2.del: Lederen

”Jeg har fortalt om Route 25 på vores sagsmøder i Psykiatri og Handicap. Men der
er forskel på, om man bare hører om erfaringerne, eller om man har deltaget og
fået erfaringer på egen krop. Derfor har vi nu byttet rundt, så det fremover er en anden fra afdelingen, der sidder i det tværfaglige team og får erfaringer.”
Jan Kristensen, Psykiatri og Handicap, Ikast-Brande Kommune

Model 3: Ad hoc-organiseret tværfaglighed om flere målgrupper
Tovholderen eller den koordinerende sagsbehandler kan ad
hoc indkalde borgeren og de relevante medarbejdere i en
konkret sag til tværfaglige netværksmøder. Det kan både
dreje sig om de professionelle i sagen og familiemedlemmer eller andre netværkspersoner, som har betydning for
borgerens forløb.
Medarbejderne er forskellige fra gang til gang, og de
kender ikke nødvendigvis hinanden på forhånd. De udgør
derfor ikke et team, og det kan give udfordringer, fordi de
ikke får mulighed for at opbygge et fælles sprog og skabe
en gensidig tillid. Til gengæld spredes de tværfaglige erfaringer hurtigt ud på mange medarbejdere.

Psykiatrien

UU

Jobcenter

Møde

Misbrugscenter Familieafdelingen

Organiseringen kræver, at alle medarbejdere klædes på og
forbereder sig grundigt. Og det er nødvendigt med tydelige
ledelsesudmeldinger, så alle ved, hvordan de skal agere i
det tværfaglige arbejde.
En af fordelene er, at man kan indkalde lige præcist de personer, som er involveret i netop denne sag.

Eksempel: Route 25
I projektet Route 25 har kommunerne i flere tilfælde
gjort erfaringer med denne type møder. De har været
det næste skridt, efter det tværfaglige ungeteam har
givet sparring til sagen. På mødet har man samlet de
konkrete professionelle i sagen sammen med den
unge og lagt en helhedsorienteret, koordineret plan.
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Arkivfoto

2.del: Lederen

Invester i tværfaglighed
Successen kommer ikke af sig selv – det er nødvendigt, at du afsætter tid og ressourcer til at
forberede det tværfaglige samarbejde samtidig med, at du har blik for de kompetencer, der
skal i spil i det daglige arbejde.

Som leder i en af kommunens forvaltninger skal du formidle de visioner, kommunen har om det tværfaglige samarbejde, og om hvordan de skal leves i hverdagen i netop
jeres del af organisationen.
Medarbejderne i teamet skal have formaliserede rammer
som grundlag for, at de forskellige initiativer kan spille
sammen og understøtte hinanden. I sidste ende skal det
give mening og skabe progression for den enkelte borger.
Når du udstikker rammerne, er det vigtigt, at du er tydelig
omkring de opstillede mål og de indsatser og holdninger,
der skal føre jer derhen. Hvordan skal jeres tværfaglighed
fx udfoldes, når en borger skal inddrages? Hvilke kompetencer skal være til stede hos de involverede, og hvordan
prioriterer vi denne del af arbejdet?

Investeringen
Det er vigtigt at erkende, at det kræver tid og ressourcer
at etablere tværfaglighed. Det er nemlig en betingelse,
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Bring faglighederne i spil
Ikke alle sager skal behandles tværfagligt. I mange
sager kan en monofaglighed yde lige nøjagtig den
støtte, der er brug for. Det gælder fx, når en ung har
været udsat for et traume og skal have psykologbehandling for at kunne fungere i sin hverdag igen.
Tværfaglighed skal på banen, når det drejer sig om
den gruppe borgere, som har behov for en tværfaglig,
helhedsorienteret indsats. Med kontanthjælpsreformen
2014 vil alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
få ret til en koordinerende sagsbehandler, som skal
sikre en tværfaglig og koordineret indsats på tværs af
de kommunale forvaltninger og andre myndigheder.
Derudover skal der i alle ressourceforløb være tilknyttet en koordinerende sagsbehandler, som skal sikre
den tværfaglige og koordinerede indsats.

2.del: Lederen

”I en mindre kommune er der måske mange
medarbejdere, der kender hinanden på tværs.
Men man kan ikke basere det tværfaglige
samarbejde på tilfældigheder. Og det kan det
blive, hvis der ikke er en organisering, der sikrer tværfagligheden.”
Mentor Leif Vissing, Jobcenter Odder

at medarbejdere lærer hinandens fagkompetencer og de
enkelte afdelingers mål at kende, og medarbejderne skal
også have etableret de samarbejdsfora, som I beslutter jer
for. Der skal også afsættes ressourcer til, at der ved nogle
møder sidder flere medarbejdere rundt om bordet, og at
der skal koordineres per telefon på tværs af organisationen
i det daglige.

Få de rette kompetencer i spil
Det er dit ansvar at sikre klarhed over, hvilke kompetencer
den enkelte medarbejder har i det tværfaglige arbejde. Fx
skal opgaver og kompetencer for den koordinerende sagsbehandler være tydelig for alle, som kan blive samarbejdspartner for den koordinerende sagsbehandler.Tværfaglighed kræver, at hver enkelt medarbejder kan bringe sin egen
faglighed i spil, og det kan de kun, hvis fagligheden er i
orden. Samtidig skal deltagerne hver især udfylde en rolle
som tandhjul i samarbejdets urværk, og det kræver gode
kommunikations- og samarbejdsevner.
Som leder skal du også have øje for, om der er behov for at
medarbejderne opkvalificeres til det tværfaglige samarbejde. Her skal der muligvis hentes ekstern hjælp.

Metoder til at
styrke kompetencer
Mange medarbejdere skal have styrket deres nuværende kompetencer, og andre skal have nye kompetencer for at kunne arbejde med det tværfaglige
samarbejde på en tilfredsstillende måde.
Gennem en dialog med dine medarbejdere kan I
sammen få øje på, hvad der skal til for at de føler sig
klædt på. Måske er det en af følgende løsninger:
• intern sidemandsoplæring med erfarne medarbejdere
• etablering af mødeforaer, hvor man får formidlet
erfaringer i et læringsperspektiv
• one-to-one coaching af en ekstern rådgiver, som er
vant til at arbejde med tværfaglighed
• kursusforløb eller metodiske workshops, hvor fx god
mødeledelse, videndeling eller progressionsmåling
er på dagsordenen.
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Styrk samarbejdet
med eksterne parter
Når borgerens problemer er komplekse, kan kommunen ikke altid selv bane en god vej mod
selvforsørgelse. Få de relevante eksterne parter som medspillere.
Du skal ud over at lede internt i kommunen også sørge for
at styrke det eksterne samarbejde, da den helhedsorienterede indsats i mange tilfælde vil række ud over kommunens egne institutioner.
Der kan fx være tale om samarbejde med:
• uddannelsessektoren
• sundhedssystemet
• kriminalforsorgen
• virksomheder.
Det eksterne samarbejde kan kræve endnu mere end det
interne samarbejde i kommunen. Først og fremmest kan
de forskellige parter have helt forskellige mål og interesser i samarbejdet. Og samtidig kender I givetvis hinanden
mindre, end I gør internt i kommunen.
Særligt virksomhederne og de lokale uddannelsesinstitutioner er væsentlige, når beskæftigelsesindsatsens mål om,
at alle skal have en plan frem mod job og uddannelse, skal
lykkes.

Inddrag virksomhederne i samarbejdet
Virksomhedernes agenda er bundlinjen, produktionen
og det bedst mulige medarbejdergrundlag. Derfor er det
vigtigt, at du på ledelsesniveau har en god dialog med det
lokale erhvervsliv om, hvilken rolle virksomhederne skal
spille, og hvilken værdi virksomhederne kan få ud af det.
Ud fra denne dialog lægges en strategi og handlingsplan
for virksomhedssamarbejdet, som sikrer, at samarbejdet
støtter op om det tværfaglige samarbejde.
Forbered dig ved at overveje, om det vil kræve udvidet service omkring opfølgning, hjælp til rekruttering og fasthold-

26

else, og hvordan det bliver til en CSR-værdi for virksomhederne at bidrage til at løfte de opgaver, som kommunen
står med.
Der er næppe en kommune i Danmark, som ikke i forvejen
samarbejder med private og offentlige virksomheder på en
lang række fronter. Og mange steder fungerer dette samarbejde godt i dag – også når man spørger virksomhederne.
Men i mange kommuner er der potentiale for et endnu
bedre virksomhedssamarbejde, hvis man går strategisk til
opgaven. Lægger du en strategi for samarbejdet med det
lokale erhvervsliv, og regner du det tværfaglige samarbejde
med på listen af aktiviteter, som I skal samarbejde om,
giver det dig oplagte muligheder i tilbuddene til borgere
med komplekse problemstillinger.
Læs mere om samarbejdet med virksomhederne i afsnit 6:
Virksomhederne.

Få uddannelsessektoren som medspiller
Uddannelsessektoren er også en vigtig medspiller, når det
kommer til borgere med komplekse problemstillinger. Ikke
mindst når det kommer til unge, fordi uddannelse ofte er en
forudsætning og trædesten på deres vej mod selvforsørgelse.
Som leder er det op til dig at tage teten, og du kan fx
opfordre til samarbejdsmøder med repræsentanter fra de
relevante uddannelsesinstitutioner i området, fx erhvervsskolerne, VUC, produktionsskoler og gymnasierne.
På møderne kan I sammen med uddannelsesinstitutionerne
udveksle udfordringer og samarbejdsmuligheder, ligesom
teamet kan høre om de tilbud, uddannelsesinstitutionerne
har til borgere med brug for særlig støtte. Derudover gavner det at få sat ansigter på, så det fremover bliver lettere
at tage kontakt til hinanden.
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”For at få maksimalt udbytte af erfaringerne i det tværfaglige
team skal der være et stærkt forbindelsesled mellem teamet
og den tværfaglige ledelse.”
Koordinator Heidi Kulmbach, Jobcenter Ikast-Brande

Følg tværfagligheden i drift
Du kan som leder ikke slippe det tværfaglige samarbejde, når det først er sat i værk. Din
opfølgning og kommunikation kan være det, der sikrer successen.

Når ressourcerne er afsat, bemandingen og samarbejdsaftaler er på plads, og en tydelige ledelseskommunikation har
sat kursen for det tværfaglige samarbejde, er der kun én
ting tilbage: Det tværfaglige samarbejde skal rulles i gang.

Fortløbende ledelsesfokus er nødvendigt
Som følge af din rolle som leder har du vigtige opgaver i
udrulningen og driften af det tværfaglige samarbejde. Du
skal:
•	følge op på, at det tværfaglige samarbejde forløber som
planlagt

indsats, at alle niveauer kan se formålet med indsatsen, at
det er tydeligt, hvad der skal samarbejdes om, og hvilke
resultater samarbejdet skal give.
Derfor er det vigtigt, at du kommunikerer både vertikalt til
din ledelse og til praktikerne og horisontalt til ledere på
samme niveau.
Når man arbejder tværfagligt, er alle parter afhængige af,
at hele organisationen prioriterer det. Ingen kan stige af
toget i det tværfaglige samarbejde, uden at det har store
konsekvenser for de øvrige.

• justere samarbejdet, hvis det bliver nødvendigt
•	give mødekoordinatoren og den koordinerende sagsbehandler et klart mandat og sparring
• tilbyde den daglige koordinator sparring
•	dele viden og erfaringer om det tværfaglige samarbejde
med lederkollegerne i de øvrige enheder.

Fælles fodslag på tværs
Hvis bare en person med indflydelse på det tværfaglige
samarbejde prioriterer det lavere end resten, er der stor risiko for, at kæden hopper af. Med andre ord er det en forudsætning for at skabe en vellykket tværfaglig og koordineret

Koordinering – den vigtige rolle
En forudsætning for, at koordinatoren og den koordinerende sagsbehandler kan udføre sit arbejde til alles
tilfredshed, er, at du udstyrer hende med en tydelig
defineret rolle som den, der driver arbejdet fremad.
Sørg for at give hende et klart ansvar for at sætte de
rette processer i gang. Medarbejderen, som skal løfte
det ansvar, må have en solid faglighed, gode kommunikationsevner og en løsningsorienteret indstilling. Se
også side 45 om, hvilke kompetencer der kræves.
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Case:

Michelle fik styr på hverdagen
Tværfagligt samarbejde mellem jobcenter og børne- og familiecenter var med til at give
Michelle styr på hverdagen. Efter det tværfaglige samarbejdet i ungeteamet er hun nu
på vej i uddannelse.
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”Det at mellemledere og medarbejdere taler sammen og deler de gode
fortællinger om at arbejde tværfagligt sammen, skaber nysgerrighed,
interesse og vilje til at gøre op med de barrierer mellem vores fagligheder, som vi selv har skabt.”
Arbejdsmarkedschef Birgit Thorup, Jobcenter Ikast-Brande

”Opgaven er ikke løst ved ’bare’ at sende en medarbejder af sted til tværfaglige teammøder. Der skal også være interesse i det daglige, for medarbejderen er jo ambassadør for hele afdelingen.”
Koordinator Heidi Kulmbach, Jobcenter Ikast-Brande

Bred muligheder og resultater
ud gennem videndeling
God kommunikation handler om evnen til at præsentere, engagere og involvere medarbejderne i fælles visioner, mål og værdier. Og det handler om videndeling på tværs.
Erfaringerne fra de forskellige tværfaglige fora skal bredes
ud til hele organisationen. Det kan den enkelte medarbejder, som sidder i det tværfaglige team, ikke gøre alene.
Ledelsens rolle er helt central: Som leder skal du være med
til at synliggøre de nye erfaringer og få dem til at blive en
del af tankegodset hos alle medarbejdere.
Opgaven kan fx bestå af disse elementer:

Videndeling med succes
I Route 25 er der sket videndeling på flere fronter. Der
er udarbejdet cases, som belyser det konkrete tværfaglige samarbejde, og som er formidlet til ledelse og
medarbejdere. Der er også udarbejdet informationsmateriale til ledere og medarbejdere.
Indholdet i informationsmaterialet er:

• følg op på, om I når jeres mål

• Hvad er tilbuddet?

•	tag initiativ til at fortælle om såvel de konkrete succeshistorier som den generelle udvikling i måltallene

• Hvem er målgruppen?

•	kommuniker både på møder, i interne blade, i lokalpressen, i direkte feedback og så videre

• Hvad skal du give?

• Hvilken hjælp kan du få?

•	slus nye medarbejdere ind i arbejdet, eller brug de erfarne medarbejdere som spydspidser i nye tværfaglige
organiseringer.
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”Da Route 25 startede, var jeg nyansat. Men ved at være med i ungeteamet
fik jeg hurtigt ansigter på nogle af mine samarbejdspartnere og opbygget
netværk. Det gør det meget lettere at tage kontakt.”
Behandler Morten Poulsen, Stof- og alkoholbehandlingen i Odder Kommune

Skab resultater med tværfaglighed
Bedre resultater for borgerne, klarere sammenhæng i indsatsen på tværs af afdelinger og
større arbejdsglæde til dig. Det er tre gode grunde til at sætte tværfaglighed i centrum af
dit arbejde.

Når det tværfaglige samarbejde fungerer, vil du opleve,
at indsatserne støtter op om hinanden, og at du kan gøre
en forskel med din faglighed. Du vil få bedre kendskab til
de andre faggrupper, og den merviden, som opstår i det
tværfaglige arbejde, bliver fremover en del af din rygsæk.
Og det vil blive let at tage kontakt til kollegerne i de andre
afdelinger i andre sager, for nu kender du dem.
Det kræver:
• Ledelsen skal ville det helhedsorienterede tværfaglige
samarbejde. Bl.a. skal der afsættes ressourcer, sikres fælles fodslag med de andre afdelinger, budskabet skal
kommunikeres klart og tydeligt, og medarbejdere skal 		
måske opkvalificeres.
•	Du skal se på din faglighed og praksis med nye øjne. Du
skal fx have fokus på, hvad der kommer før, under og efter
den indsats, som du kan iværksætte. Og du skal være
nysgerrig og åben over for de nye vinkler, du møder i et
ukendt fagligt fællesskab.
•	Du skal stå stærkt fagligt. Tværfaglighed kræver, at deltagerne kan sætte deres faglighed i spil, samtidig med at
de kan se den store sammenhæng.
Der er tale om en investering både for dig og for ledelsen.
Du skal klædes på til opgaven, og der skal investeres tid i
at lære kollegaer med andre fagligheder at kende.
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Tværfaglighed – det nye sort?
Tværfaglighed er kommet for at blive i sagsbehandlingen.
Både som følge af reformer på beskæftigelsesområdet i
2013 og 2014 og som konsekvens af, at tværfagligheden
per erfaring virker.
Mange steder arbejder man allerede på tværs i organisationen. Nogle medarbejdere har været længe i jobbet og har
et godt kendskab til hele kommunen. Nogle har gode samarbejdsrelationer til bestemte kollegaer i andre afdelinger.
Men uden en samlet strategi og prioritering af det tværfaglige arbejde kan det få tilfældighedens karakter. Dermed er
risikoen stor for blandede oplevelser for borgerne, og det
stiller også de nyansatte dårligt og uden rammer til at få
etableret et tværfagligt kendskab.
Selv om I arbejder tværfagligt og helhedsorienteret, er
det ikke i alle tilfælde muligt at forhindre, at der kommer
”huller” i borgerens forløb. Men gennem det tværfaglige
arbejde kan du bidrage til at synliggøre over for ledelsen,
hvor ”hullerne” er, og hvad der eventuelt skal til for at få
tingene til at hænge bedre sammen.
I det følgende kan du læse om fagligheden bag det tværfaglige arbejde, og du kan læse om, hvordan arbejdet kan
organiseres.

3.del: Praktikeren

”Man kan sidde i hver sin lejr og lave rigtig gode ting. Men det er ikke
sikkert, det passer sammen med det andet, der er i gang. Der er måske
noget, der er vigtigt først, eller noget, der godt kan foregå samtidig.”
UU-vejleder Kirsten Sørensen, UU-Vest, Region Hovedstaden

”Af den enkelte medarbejder kræver det, at man
brænder for målgruppen, og at man tror på, at
tværfaglighed flytter noget.”
Koordinator og projektleder Mette Schou Thomsen, Jobcenter Odder

Inden du går i gang…
Selv om lovgivningsmæssige tiltag siger, at du og dine kolleger i mange tilfælde skal arbejde tværfagligt og helhedsorienteret, har I brug for ledelsens udmeldinger om, hvordan
det skal ske.
De spørgsmål, som du skal have en udmelding fra ledelsen
omkring, er bl.a.:
• Hvad er målet med det tværfaglige arbejde?
• Hvilke fora skal etableres?
• Hvad kan du forvente af de afdelinger, du kommer til at
samarbejde med?
• Hvornår kan du sige ja til at bidrage til en sag, som ikke p.t.
hører til i din afdeling?
• Hvilke kompetencer har du med i det tværfaglige arbejde?
• Hvordan bliver du klædt på til opgaven?
• Hvordan bliver tværfagligheden en del af det daglige
arbejde?

Arkivfoto

• Hvad med ressourcerne?
• Hvem er de vigtigste samarbejdspartnere?
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Case:

Fra angstanfald til
fast job på et halvt år
Da Nicklas’ sagsbehandler tager Niklas sag med i det tværfaglige ungeteam, ændres
sagsbehandlingen, og Niklas vinker farvel til flere års ledighed og angstanfald.

Case: Nicklas
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Nysgerrighed og djævlens
advokat
I projekt Route 25 har arbejdet med scenarier og
djævelens advokat ført til:
• Nye ideer til sager, man er kørt fast med
• Større kendskab til hinandens fagområder
• Hurtigere arbejdsgange i det daglige. Der bliver
lavet aftaler rundt om bordet i stedet for at sende
sagerne frem og tilbage
• Resultatorientering
• Dybere gennemarbejdning af sagen
• Fælles mål for de unges forløb
• Relationer, så det er lettere at kontakte hinanden og
finde løsninger sammen.

Åbn op for det gode
tværfaglige samarbejde
Det kan være svært at få alle i teamet engageret mod de fælles mål, fordi vi er forskellige og anskuer verden forskelligt. Og hvordan kan vi bruge hinandens forskelligheder
optimalt?
Vær nygerrighed
Et af de grundlæggende principper for det tværfaglige
arbejde er nysgerrighed, fordi nysgerrighed bl.a. fordrer
videndeling og bedre forståelse af hinanden og de forskellige fagkompetencer. Samtlige deltagere i det tværfaglige
samarbejde skal lytte og spørge meget på et tværfagligt
møde, og det er vigtigt at ride med på nysgerrigheden, så
kompleksiteten foldes ud, inden der peges på konkrete løsninger. Spørgsmål, som gavner nysgerrighed, er:
• Hvad kan de andre bidrage med?
• Hvilke nye vinkler ser vi?
• Er der noget, vi kan tænke sammen, så vi kan samskabe?
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folde forskellige muligheder ud, som ingen måske har set
indtil nu. Fold scenariet ud med spørgsmål som:
• Hvad nu, hvis….?
• Kunne man forestille sig, at …….?
• Hvad ville der ske, hvis ……….?

Som djævlens advokat
”Djævelens advokat” er en anden metode til at få stillet nye
spørgsmål og dermed få nye vinkler på udfordringen. Med
djævelens advokat kan du stille spørgsmål som:
• Hvorfor taler ingen om …..?

Brug scenarier

• Hvad nu, hvis borgeren alligevel siger ….?

En vej til at få mest muligt ud af den indledende nysgerrighed er at arbejde med scenarier. Det er en metode til at

• Er vi sikre på, at ….?

3.del: Praktikeren

”Vi har hentet nogle point på forhånd, fordi
alle rundt om bordet har syntes, at det her var
rigtig spændende.”

Arkivfoto

Koordinator Heidi Kulmbach, Jobcenter Ikast-Brande

Start ud fra en fælles forståelse
Skriv dig det tværfaglige samarbejdes grundregler bag øret og sæt dem i tale over for
dine kolleger.
Det er vigtigt at få en god start på det tværfaglige samarbejde, og det kræver et fælles ståsted at gå ud fra – en
slags kontrakt for samarbejdet.
For at få en god start på det tværfaglige samarbejde, skal
der være enighed om et fælles ståsted at gå ud fra. Teamet
kan lave en form for kontrakt for samarbejdet, som beskriver jeres fælles ståsted.
Kontrakten eller det fælles ståsted skal sikre, at det tværfaglige samarbejde kommer til at spille efter hensigten.
Her gælder nogle universelle forudsætninger:
• Deltagere i teammøderne skal have forståelse for, hvordan de hver især ser sagerne for på den måde at kunne
arbejde hen i mod en fælles forståelse af, hvordan de
skal håndteres bedst muligt. Det indebærer, at alle skal
respektere hiandens tankegang og måder at tale på.

• Deltagere i teammøderne skal have ideer om, at alle –
både de selv og andre – kan have relevante bud på det,
der foregår, sådan at det er værd at være nysgerrig.
• Deltagere i teammøderne skal være rimeligt frie til at
lade sig berige og bevæge under mødet, dvs. de må ikke
være alt for bundne af loyaliteter over for andre parter og
disses beskrivelser af situationen.
• Der må ikke være alt for meget passion eller fornemmelse af at skulle overleve, for det vil give mere kampberedthed end nysgerrighed.
Disse forudsætninger bør du skrive dig bag øret og sætte i
tale over for dine kolleger i samarbejdet.
En anden god grundregel er at starte teamet med de medarbejdere, som kan se ideen med at arbejde tværfagligt, og
som har lyst til at arbejde på denne måde.
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Lær hinanden at kende
Gensidig forståelse og et fælles sprog er det første, du og dine kolleger skal erobre.
Overvej, hvem og hvor mange der skal deltage i jeres mødefora.
Du og de kolleger, du skal samarbejde med, behøver kendskab til opgaver, metoder og mål de forskellige forvaltninger imellem. Det tager tid at få opbygget viden om
hinanden og skabe det nødvendige fælles sprog i det tværfaglige samarbejde.
Det er ikke en selvfølge, at andre kender de faglige begreber, du bruger i dit arbejde. Viden skal opbygges ved
at få kendskab til de øvrige samarbejdspartneres opgave,
kompetence, sprog og redskaber. Den skal opbygges ved at
spørge og diskutere med respekt for de andres faglighed.
Når samarbejdet startes op, bør I derfor have opmærksomhed på følgende:
•	Lær hinanden at kende – hvilke metoder arbejder vi hver
især med, og hvilke tilbud har vi?
•	Hvad skal vi med tværfaglighed?
•	Hvordan skal vi arbejde sammen?

Hvem og hvor mange skal være med?
Spørgsmålet om, hvem og hvor mange der skal deltage i
det tværfaglige samarbejde, er svært at svare på. Der er
fordele og ulemper ved både få og mange deltagere.
Arbejder I med et fast tværfagligt team med mange deltagere i samarbejdet, kan det tage tid for alle at finde deres
plads i teamet, og mange skal have taletid på møderne.
Er der få medlemmer, kan teamet til gengæld være sårbart
over for personaleudskiftninger, og det kan betyde, at der
mangler viden i teamet om bestemte aspekter af borgernes
udfordringer.
En måde at håndtere dilemmaet på er at lægge fra land
med et mindre antal deltagere og så indkalde ekstra fagpersoner, når sager på mødedagsordenen gør det relevant.
Hvis der fx ikke sidder en med viden om misbrug i teamet,
kan det give god mening at invitere en misbrugsbehandler
med til et bestemt møde, hvis I ved eller har mistanke om,
at den borger, I skal drøfte, har et misbrugsproblem.

Del konkrete ideer til, hvad I forstår ved tværfaglige indsatser, og hvad I umiddelbart kan se af muligheder for at
arbejde tværfagligt. Se ideer til værktøjer på
www.cabiweb.dk/tvaerfagligindsats

Deltagere i ungeteamene i Route 25
Ungeteamene i de tre kommuner i Route 25 er alle bygget op omkring en koordinator, der sikrer sammenhængskraften i teamet, står for teammøderne etc.
Teamene holder teammøder med tre til fire ugers intervaller. På teammøderne deltager typisk medarbejdere fra:
• jobcentret – sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter
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• ungdommens uddannelsesvejledning – en eller flere
vejledere
• øvrige forvaltninger – fx misbrugsrådgivere, sagsbehandlere fra Børn- og familieafdelingen, støtte-kontaktpersoner, teamledere eller sagsbehandlere fra stof- og
alkoholbehandlingen og psykiatri eller andre særlige
indsatser, som er centrale i arbejdet med ungegruppen.
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Sæt åben mødekultur
og kommunikation i højsædet
Alle deltagere i det tværfaglige samarbejde skal byde ind, og det forudsætter tryghed
og tillid til mødets andre deltagere.
Det kræver en særlig opmærksomhed at kommunikere i et
tværfagligt team. De andre kender ikke din faglighed eller
kulturen i den afdeling, du kommer fra, til bunds. Derfor må
du sikre dig, at du ikke taler indforstået, men folder din faglighed ud, så den bliver til at håndtere for dine kollegaer.
Forklar dine forkortelser og metodikker, selvom du kender
dem til hudløshed.

• Myter får lov at leve.

Du skal have fokus på, hvad du har at byde på, og hvordan
du kan kommunikere det, så det bliver relevant for de øvrige i det tværfaglige team. Det kræver en åben og tillidsfuld
mødekultur med kendetegn som disse:

Man må samarbejde om det, man har til rådighed, og det,
der kan lade sig gøre. Lad mulighederne være på dagsordenen i det tværfaglige arbejde.

•	Der eksisterer ikke dumme spørgsmål, og dialogen handler ikke om angreb og forsvar.
•	Alle har noget interessant at byde ind med, som kan bidrage til progression, sammenhæng og koordinering.
•	Forskelligheden skaber merviden.
•	Alle deltagere stiller sig til rådighed og byder sig til.
Hvert enkelt medlem af teamet må gøre sig selv spændende og spørge sig selv: ”Er jeg værdifuld at samarbejde
med”? ”Byder jeg ind med noget, der er givende og relevant”?

Vær forberedt på barriererne
Typiske barrierer for det tværfaglige samarbejde er:

• Dialogen foregår som forsvar og angreb.
Ikke alt kan lade sig gøre – heller ikke i et tværfagligt
team. Der kan være lovgivning, der spænder ben, eller kommunens serviceniveau kan være en hindring for det, som
ville være optimalt.

Får I øje på noget, som fungerer uhensigtsmæssigt, så send
beskeden videre til ledelsen.

Den tværfaglige opgave
i Route 25
I kommunernes ungeteams i Route 25 er opgaven, at
deltagerne fagligt skal berige en sammenhængende
og helhedsorienteret indsats for unge med fokus på
parallelindsatser og virksomhedsrettet indsats.
Det kan fx dreje sig om:
• viden og erfaringer med den tidligere indsats
• nye faglige vinkler på indsatsen

• Der mangler nogen i teamet.

• koordinering af indsatsen

• Nogen holder på viden eller perspektiver.

• afklaring af, hvem der skal inddrages i det videre arbejde.

• En eller flere deltagere er uengagerede.
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Lav aftaler for at føre
mødets beslutninger ud i praksis
Du kender det sikkert: Man når frem til noget fantastisk på et møde, men næste skridt
bliver ikke lagt fast.
Det tværfaglige møde er én ting, det daglige arbejde noget
helt andet. For at sikre, at det, du og dine kolleger beslutter
på mødet, kommer med videre ud i praksis, må I forholde jer
til, hvem, hvornår og hvordan sammenhængen skal være.
Tag hul på diskussionen ved at bringe disse spørgsmål op
på mødet:
• Hvilke mål og delmål kan I arbejde hen imod?
• Hvem skal I inddrage i den efterfølgende indsats?
•	Hvem sætter hvilke indsatser i gang – og hvem griber de
øvrige stafetter?
• Hvordan skal I samarbejde mellem møderne?
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Måske udpeges der en koordinerende sagsbehandler, som
har opgaven med at sikre en helhedsorienteret, koordineret
indsats. Men de samme principper for det velfungerende
tværfaglige arbejde, hvor alle involverede bidrager til
løsninger, gælder også i dette regi: åbenhed, nysgerrighed,
gensidig respekt og så videre.
Selve mødeformen bør I også drøfte – den giver ikke bare
sig selv, når I kommer fra forskellige kulturer internt i kommunen og eksternt.
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God mødeledelse
kan skabe resultater
Møder i tværfaglige teams er vigtige for koordinering, informationsformidling, videndeling
og beslutningstagen. Men langt fra alle møder er gode. Strukturerede møder, der formår at
engagere deltagerne, kan skabe resultater og gøre deltagere tilfredse.
Sæt jer omkring et bord, og læg en dagsorden frem – så
har vi et møde.
Denne opfattelse passer ikke til et tværfagligt samarbejde,
hvor det er afgørende at nå resultater. Resultatfokuserede
møder stiller krav om god mødeledelse, og det forstærkes,
når personer med forskellige fagligheder, erfaringer og opfattelser skal samarbejde om krævende opgaver.

Find balance mellem åbenhed
og struktur – og bind sløjfen
Den optimale mødeform er, når mødelederen først formår
at bringe alle relevante fagligheder i spil og derefter får
teamet til at refektere over, hvad det betyder for mulige
indsatser og udviklingsområder.
Efter denne refleksion er det mødelederens opgave at lede
teamet og den koordinerende sagsbehandler hen til en beslutning om, hvad næste skridt i sagen skal være.
Som mødeleder skal du undervejs finde balancen mellem
det strukturerede møde, hvor I når det, I har planlagt, og
det åbne møde, hvor I har plads til nysgerrighed og til at
tænke ud af boksen.
For at skabe denne balance er en klar tidsramme for mødet
yderst vigtig – og det er mødelederens opgave at sikre, at
tidsrammen bliver overholdt.
Det skal være tydeligt, hvor lang tid der er til at spørge,
tænke nye perspektiver og være nysgerrig. Det skal også

være tydeligt, hvornår man går over til at snævre ind og
drage konklusioner, så der kan laves aftaler om, hvad der
videre skal ske.
Find værktøjer til god mødeledelse i værktøjskassen på
www.cabiweb.dk/tvaerfagligindsats.

Den gode mødeleder:
Mødelederens vigtigste opgaver er at lede mødet
med fokus på tidsplan, styring af planlagte dialogprocesser og opnåelse af beslutningstagen i forhold til
fremadrettede indsatser m.v. Det er derfor vigtigt at
vælge en mødeleder, som:
• respekteres af teamets medlemmer
• tager ansvar og anskuer mødeledelse som en vigtig
disciplin
• kan motivere og inddrage alle medlemmerne i en
anerkendende og tværfaglig dialog
• får faglige uenigheder på bordet og sikrer, at diskussionen er faglig og aldrig personlig
• skærer igennem for at sikre, at de aftalte spilleregler overholdes
• sikrer, at der samles op og tages beslutninger om
det videre forløb.
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”Er borgeren ikke med, er man afhængig af, hvad sagsbehandleren skriver eller
fortæller om sagen. Er borgeren med, har vi mulighed for at spørge. Det skal
gøres i en god tone, men vi har hørt, at mange er gået fra møderne med en
oplevelse af at blive hørt og involveret.”
Jan Kristensen, deltager i projekt ”Brug for alle”, hvor borgerne deltog i de tværfaglige møder

Når borgeren deltager i teammødet
Det kan give nye perspektiver, når borgeren deltager på et tværfagligt møde, men det
kræver også en særlig forberedelse.
Ved møder i rehabiliteringsteams deltager borgeren i behandlingen af sin egen sag. Det stiller krav til teamet om
at formulere og udleve fælles værdier og principper for,
hvordan møder forberedes og afvikles, så borgeren får en
reel mulighed for at deltage og være hovedperson i sin
egen plan.
Også fra andre fora er der positive erfaringer med, at
borgeren sidder med ved bordet. Det kan:
•	give større ejerskab for borgeren til den plan, der bliver
lagt
• give mulighed for at spørge
•	give endnu flere vinkler på sagen
•	sikre større grad af commitment til hurtigt og effektivt at
arbejde videre med sagen for de involverede professionelle
•	sikre, at der kun tales om det, der er relevant for sagen.
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Samtidig er det dog ressourcekrævende at involvere borgeren. Borgeren skal indkaldes og forberedes til mødet, alle
teamdeltagere skal være velforberedte, og erfaringen viser,
at sagsbehandlingen på teammødet tager længere tid.
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Drag læring af samarbejdet
I det tværfaglige samarbejde er der hele tiden nye erfaringer. Saml op på dem, for det er
her guldet ligger.
Det tværfaglige samarbejde vil hele tiden være i forandring.
Ny lovgivning kan ændre på handlemulighederne hos en
aktør, eller der kan opstå nye organiseringer i kommunen og
dermed nye samarbejdspartnere. Samtidig er personaleudskiftning et vilkår for det tværfaglige samarbejde.
Du skal derfor fra starten være bevidst om, at det kræver
åbenhed og vilje at etablere de nye personlige relationer,
der skal til for at vedligeholde og udvikle samarbejdet.
Det tværfaglige samarbejde kan og bør løbende kvalificeres. Ved at samle op på, hvordan det går for borgerne, får du
og dine kolleger i teamet mulighed for et fælles erfaringsgrundlag.
Det er her, læringen findes – den læring, som kan bruges
i teamets fremadrettede arbejde, og som kan sikre, at der
hele tiden er progression i borgernes forløb.

Lad ikke samarbejdet samle støv
Det er med de komplekse samarbejdsformer som med al
anden strategisk funderet arbejde: Det kan ende med at
samle støv på hylderne, hvis ikke de involverede parter løbende taler om og kvalificerer de beslutninger, der tages.

Tjekliste:
Evaluér det tværfaglige samarbejde
Spørg jer selv:
• Hvilken slags beslutninger træffer vi, og hvordan
virker de?
• Hvad lykkes i det tværfaglige arbejde og hvorfor?
• Hvornår mister vi det tværfaglige fodfæste, og
hvilken betydning har det for borgeren?
• Hvad vil vi gerne blive bedre til?
• Hvad skal vi stoppe med?
• Hvilke nye løsninger og muligheder får vi øje på
gennem det tværfaglige samarbejde?
• Hvilke spillereger, rammer m.v. mangler vi at sætte
ord på?
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”Det har været vigtigt for mig at være koordinator for hele
teamet og ikke have min fod alt for tydeligt i den afdeling,
jeg nu selv kommer fra.”
Koordinator Heidi Kulmbach, Jobcenter Ikast-Brande

Centrale roller:

Sagsholder og teamkoordinator
Alle deltagere i et tværfagligt samarbejde skal deltage aktivt i sagsbehandlingen, men to
roller er særligt vigtige: Sagsholderen, der bærer sagen ind til mødet, og teamkoordinatoren,
som er teamets daglige leder.
Den særlige arbejdsform i et tværfagligt samarbejde, hvor
en struktureret og målstyret tilgang skal gå hånd i hånd
med en åben og nysgerrig dialog, stiller store krav til den
praktiske ledelse af samarbejdet.

Sagsholderen bringer sagen ind på mødet

Hvis det tværfaglige samarbejde er organiseret i teams
eller et andet tværfagligt forum, kan en teamkoordinator
påtage sig opgaven med at lede samarbejdet. Koordinator
en skal ikke have personaleledelse, men leder det daglige
arbejde i teamet.

Sagsholderen er den sagsbehandler eller vejleder, som
har kontakten til borgeren, og som også efterfølgende har
bolden med hensyn til at få bragt nye ideer og muligheder
i spil i en helhedsorienteret og koordineret indsats. Det kan
være sammen med virksomhedskonsulenten, vejlederen fra
ungdommens uddannelsesvejledning eller andre.

Koordinatorens rolle er først og fremmest at sikre
fremdriften – ikke at løse alle opgaverne. De øvrige i det
tværfaglige forum skal understøtte koordinatorens rolle
og løse de opgaver undervejs, som de tildeles og har de
faglige kompetencer til.

Teamkoordinatoren skal bakkes op af ledelsen
En forudsætning for at koordinatoren kan udføre sin rolle
optimalt er, at koordinatorrollen er kendt og accepteret i
hele organisationen.
Det skal være tydeligt, at det er koordinatorens ansvar at
få det tværfaglige team til at fungere på tværs af sektorer.
En forudsætning herfor er, at ledelserne fra de involverede
sektorer har aftalt og kommunikeret klare rammer for det
tværfaglige samarbejde.
Det er desuden nødvendigt, at der er tæt kontakt mellem
koordinatoren og ledergruppen. Kontakten giver koordinatoren mulighed for at informere ledergruppen om arbejdet
i det tværfaglige team og vende generelle problemstillinger, som dukker op i det tværfaglige arbejde. Det sikrer
også, at koordinatoren ikke lades alene med udfordringer
af ledelsesmæssig karakter.
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Mens teamkoordinatoren sørger for, at der arbejdes efter de
vedtagne retningslinjer, er det op til sagsholderen at bringe
borgernes sager med på teammødet.

På det tværfaglige møde præsenterer sagsholderen sagen,
og hvad vedkommende gerne vil have hjælp til. Mens
sagen behandles, skal sagsholderen lytte, deltage og tage
i mod de nye muligheder og viden, som det tværfaglige
team kan pege på.
Efterfølgende er det sagsholderen, som med det tværfaglige teams sparring i ryggen arbejder videre i samarbejde
med borgeren. Sagsholderen har ansvar for, at der hurtigt
sker handling.
Rollen som sagsholder vil skifte fra gang til gang mellem
teamets medlemmer, alt efter hvem der har en aktuel sag.

Med kontanthjæpsreformen per 1. januar 2014 får
alle aktivitetsparate ledige ret til en koordinerende
sagsbehandler. Den koordinerende sagsbehandler
skal sikre en tværfaglig og koordineret indsats.

Arkivfoto
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Den koordinerende sagsbehandler
Som koordinerende sagsbehandler eller sagsholder for
en borger skal du have nogle specifikke kompetencer og
relevant viden. Du skal kunne:
• identificere, hvilke sektorer internt som eksternt der kan
involveres i den enkelte sag
• identificere, hvilke initiativer der skal iværksættes og
hvornår
• kommunikere om din rolle og om, hvad du forventer af
dine samarbejdspartnere
• koordinere indsatserne
• arbejde systematisk i samarbejdet med borgeren, så
begge parter får og bevarer overblikket løbende
• sætte mål og delmål sammen med borgeren samt følge
op og justere dem

Teamkoordinatorens
kompetencer og opgaver
En teamkoordinator skal have kompetencer, der understøtter koordinatorrollen. Koordinatoren skal:
• have kendskab til arbejdsgange og indsatsmuligheder
• arbejde systematisk
• skabe overblik
• styre processer
• kommunikere klart både med ledelse, kolleger og eksterne samarbejdsparter
• mægle ved uenigheder
• forberede, styre og følge op på møder
• fungere som mødeleder, herunder indkalde, udarbejde
dagsorden og skrive referat

• synliggøre fremskridt og drage relevant læring for borgeren ud af de skridt, der tages, også hvis borgeren må
afbryde fx en praktik

• sikre, at der er sager til næste teammøde

• justere borgerens handleplan løbende i samarbejde med
borgeren, så de erfaringer, borgeren gør sig undervejs,
bliver brugt fremadrettet

• sikre læringsperspektivet, så erfaringer samles op og
bruges i det videre arbejde

• sætte mål og delmål for de aktører, som skal ind i
indsatsen.
Alle medarbejdere – både i myndighedsdelen og i udførerfunktionerne - kan komme i kontakt med en koordinerende sagsbehandler i forbindelse med et konkret forløb,
og de skal derfor være fortrolige med at samarbejde med
den koordinerende sagsbehandler.

• følge op på teamets arbejde og trivsel

• fastholde trufne beslutninger
• sikre, at der laves konkrete aftaler om det videre forløb
i sagen
• være fleksibel og situationsbestemt uden at miste overblik i forhold til koordinering og videre planlægning.
I projekt Route 25 har kommunernes ungeteams haft en
teamkoordinator.
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”Man føler sig så fortabt, når man skal
til at forklare det hele én gang til”

Arkivfoto

Pige, der sad i Børnerådets ekspertpanel 2011

Koordinerede forløb fører
til progression for borgeren
Det er ofte ventetiden mellem indsatser, som rammer borgere med komplekse problemstillinger hårdest. Koordinerer du indsatserne parallelt, og sikrer du gode overgange, øger det
chancen for progression.
Når der arbejdes tværfagligt med og om en borger, der har
komplekse problemstillinger, kalder indsatsen på koordinering.

I den ideelle verden har et koordineret forløb med progression for borgeren disse kendetegn:
• Alle arbejder hen mod et fælles og tydeligt mål.

De erfaringer, borgeren har gjort sig indtil nu, skal inddra
ges, så der kan bygges oven på. De eventuelle andre indsatser, som kører samtidig med den indsats, du er ansvarlig for,
skal samtænkes, og den indsats, som følger efter netop din
indsats, skal du forberede og udsluse til.
Det er vigtigt for borgeren, at der bliver et flow. Det skal
være tydeligt, hvad der skal ske hvornår og hvorfor på en
måde, hvor de forskellige indsatstyper ikke spænder ben
for hinanden, og hvor erfaringerne anvendes løbende.
Dermed fremmer du udbyttet af de enkelte indsatser og
progressionen i borgerens forløb.
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•	Der er parallelindsatser, hver gang det kan lade sig gøre
og giver mening.
• Der er ingen huller i forløbet.
• Der er hele tiden fokus på både før, under og efter.
• De relevante informationer er i spil.
•	Alle relevante parter inddrages.
•	Der er så få forskellige hænder omkring borgeren som
muligt.
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”Det er meget demotiverende for dem, der har kæmpet hårdt for at
komme ud af en afhængighed, hvis de oplever, at der kommer et
dødvande, når de er klar til at komme videre. Når man har opnået
et delmål, så skal det næste mål være tydeligt.”
Behandler Morten Poulsen, Stof- og alkoholbehandlingen i Odder Kommune

Koordinering i beskæftigelsesindsatsen
At koordinere vil i beskæftigelsesindsatsen sige at samordne de faglige tiltag såvel indholds- som tidsmæssigt ud
fra de opstillede mål.
For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og for
personer bevilget ressourceforløb skal der udpeges en

Alt dette kan ikke altid lade sig gøre, men I kan arbejde
med at have disse kendetegn for øje – til gavn for borgeren.

Koordinér parallelle indsatser
Hvis borgeren skal hjælpes ud af passivitet og tættere på
arbejde eller uddannelse, skal du undgå at tænke, at en
indsats nødvendigvis skal være afsluttet, før den næste
kan begynde. Det behøver ikke være sådan, at en udfordring skal være løst, før du kan arbejde med den næste. De
forskellige indsatser kan sagtens supplere og understøtte
hinanden.
En praktik kan fx være en mulighed for at træne, hvordan
man håndterer nogle af de udfordringer, man arbejder med
hos psykologen. Eller en praktik kan give struktur på hverdagen og motivation til den behandling af afhængighed,
man skal i gang med.
For borgeren er det centralt, at man ikke gang på gang føler sig slået hjem til start, fordi man venter på næste skridt.
Indsatsen skal være parallel, når det er relevant, og de
kommende indsatser skal forberedes, så der ikke bliver
uhensigtsmæssig ventetid.
Al erfaring viser, at det er i ventetiden, borgeren mister
motivationen og oplever nederlagsfølelse, og den forudgående indsats kan være helt spildt.

Gør overgangene så lette som muligt

koordinerende sagsbehandler. Det vil som oftest være en
medarbejder fra jobcentret, der får rollen.
Borgeren skal inddrages undervejs, og informeres om,
hvad der sker, hvorfor, og hvad næste skridt i sagen er.

følger hinanden. Alle skift er imidlertid sårbare tidspunkter
for borgere, som har brug for en hånd i ryggen. I overgangene kan viden gå tabt, motivation og kontinuitet mistes,
ligesom nogle af de relationer, som har gjort en forskel, kan
smuldre.
Overvej derfor, hvad der skal til for at sikre sammenhæn
gen, når der sker et skift. Det kan dreje sig om et overlap
mellem en støtte-kontaktperson og en praktik eller mellem
en mentor, der følger med fra praktik til start på uddannelse.

Obs-punkter til koordinering
Det tværfaglige team og sagsholderen skal holde
fokus på, hvad der kan skabe en sammenhængende
og helhedsorienteret indsats, og hvordan forskellige
indsatser kan støtte op om de mål og delmål, der er
for borgeren.
Derfor skal den professionelle altid se på:
• om der er indsatser, som kan fungere samtidigt
• om der er indsatser, som kan startes i det små samtidig med andre indsatser
• om andre parter har indsatser i gang, og om de skal
orienteres om nye indsatser.

Der findes også tilfælde, hvor det ikke er relevant at iværksætte parallelle indsatser, men udelukkende indsatser som
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Brug netværksmødet
som forum for koordinering
Netværksmøder er et godt redskab til at koordinere i den enkelte borgers sag, hvis mange
aktører er på banen.
Et netværksmøde kan fx komme på banen, når det tværfaglige team har set på sagen, og sagsbehandleren skal til at
rulle indsatsen ud og tage de forskellige parter, herunder
borgeren selv, i ed. Både fagprofessionelle, borgeren selv
samt dennes familiemedlemmer, ægtefælle osv. kan deltage. Det aftales med borgeren.
Netværksmødet kan også være relevant undervejs i bor
gerens forløb i fx et ressourceforløb eller ved etablering af
en anden type handleplan, hvis der er behov for en fælles
afklaring og rollefordeling blandt de involverede i særligt
komplekse situationer.
Netværksmøderne er som regel effektive, da der kan træffes beslutninger med det samme, og erfaringerne viser, at
de fremmer samarbejdet med borgeren efterfølgende.
Netværksmødet skal ledes af en erfaren mødeleder, der har
redskaber til at optræde neutralt og kan skabe plads til, at
borgeren bliver inddraget og kommer til orde.
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Mulige deltagere i et netværksmøde
på ungeområdet
UU
Virksomheder

Jobcenter

Uddannelsesinstitution

Borgeren

Ungdomspsyk

Socialafdelingen

Stof- og
alkoholbehandlingen
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Case:

Kasper fik ansvar for sin fremtid
Fælles fodslag i sagsbehandlingen og et større ansvar for sin egen situation hjalp Kasper videre.
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Sæt mål og
følg progressionen
Hvad flytter en borger fra at være langt væk og til at være lidt tættere på uddannelse
og job? Svarene skal drive hele indsatsen – også den tværfaglige.
I kan måle, hvor mange der kommer i job eller uddannelse.
Men ofte er det en stor udfordring at måle og synliggøre de
bevægelser, der ligger ind imellem, især for borgere der er
langt fra arbejdsmarkedet. På samme måde er det svært at
føre bevis for, hvilke indsatser der skaber progression.
Progressionsværktøjer er det bedste bud på at måle de
små skridt. Værktøjerne kan ikke måle skridtene med 100
procents sikkerhed, men de giver dog nogle indikationer på,
med hvilke indsatser en borger flytter sig i retning af det
mål, der er sat op. Det væsentlige er at følge om den indsats borgeren får, flytter vedkommende tættere på målene.

Progression i beskæftigelsesindsatsen
Progression er en systematisk, fremadskridende
proces. I den tværfaglige og koordinerede beskæftigelsesindsats er det nødvendigt hele tiden at følge,
om de skridt, der tages sammen med borgeren, fører
tættere på det mål og de delmål, der er for indsatsen.
Ved at have fokus på progression kan du få klarhed
over, om udviklingen står i stampe, hvilke små skridt der
tages, og hvilke indsatser der ser ud til at virke bedst.
Det kan give klarhed over, hvad der skal gøres mere
af, for at processen fører fremad.
Læs mere om progression på www.cabiweb.dk/
progressionsmaaling
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Anvendelse:

Progression som
måle- og styringsværktøj
I det tværfaglige og koordinerede samarbejde kan progressionsværktøjer hjælpe til at måle og styre indsatsen.
Målet er at få syn for sagn om, hvad der virker for hvem og
hvornår. Bl.a. med henblik på at beslutte, hvilke tilbud kommunen skal have til bestemte målgrupper.
Skal målingen være troværdig, må der på forhånd være
faste definitioner af, hvad man skal måle på. Og det kræver
skaleringsværktøjer og en fælles beslutning om, hvordan
man skalerer. Desuden skal der være testværktøjer til rådighed, som alle er uddannede i at anvende.

Få så sikker viden som muligt om,
hvilke indsatser der kan bringe borgere
med komplekse problemstillinger tættere på job - skridt for skridt.
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Anvendelse:

Progression som værktøj til
at sætte konkrete mål for borgeren
I projekt Route 25 har kommunernes tværfaglige teams
brugt et progressionsværktøj kaldet ”Søstjernen” til at få
klarlagt de unges situation og nærmeste delmål.
Søstjerne-værktøjet sikrer, at du kan komme hele vejen
rundt om borgerens situation og få skaleret ressourcer og
udfordringer på de forskellige områder.
Øvelsen med at skalere ressourcer og udfordringer har
på mange teammøder i projekt Route 25 været et godt
udgangspunkt for at opnå et fælles sprog til at tale om
de unge. Det har i mange tilfælde været en god øvelse at
diskutere, hvorfor den ene mødedeltager tænker fire på
skalaen, mens andre tænker syv.
Derudover giver søstjerne-værktøjet et udgangspunkt for
at vurdere, hvor der i første omgang skal sættes fokus, og
hvilke delmål der kan sættes op i lige netop denne sag.
Efterfølgende kan søstjernen bruges til at synliggøre progressionen i forløbet.

Mål og delmål skal styre indsatsen

ikke sættes aktiviteter i værk bare for at gøre noget. Der
skal kun sættes det i værk, som støtter op om målene.
Når en borger skal i praktik, skal der være et formål, fx at
borgeren skal styrke sine sociale kompetencer, og parterne
skal tro på, at det kan ske gennem en praktik. Dermed bliver indsatsen (praktik) svar på et bestemt delmål (styrkede
sociale kompetencer). Og med delmål bliver der retning og
dermed noget at måle en progression på – i dette tilfælde
forbedrede sociale kompetencer.
Bruger du progressionsværktøjet på denne måde, bliver det
en ramme for den tværfaglige diskussion af problematikker,
muligheder, mål, delmål og indsatser.
De tydelige mål og delmål gør den efterfølgende proces
lettere – også i de tilfælde, hvor en ekstern samarbejdspartner skal ind i opgaven. Tydelige mål og delmål gør det
lettere at lave en tydelig opgaveformulering. Og med en
tydelig opgaveformulering bliver det lettere at følge op på,
om der sker progression i forløbet.

Ved at sætte fokus på mål og delmål kan du sikre, at der

Fysisk og psykisk helbred
Personlige ressourcer

Find og download værktøjet
på www.cabiweb.dk/
tvaerfagligindsats

Mange

Navn:

Få

Eget mål

Sociale ressourcer

Faglige og praktiske ressourcer
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Anvendelse:

Progressionsredskab
som dialogværktøj
Du kan anvende et progressionsredskab til at sætte scenen for en god dialog med
borgeren, fx i en virksomhedspraktik.
Både søstjernen og redskabet, som kan anvendes til opfølgning i virksomheden, tager udgangspunkt i fem hovedområder og indeholder både hjælpespørgsmål og en skala,
hvor borgeren og konsulenten i samarbejde kan markere,
hvor borgeren er nu, og hvor næste delmål er placeret på
skalaen.
Med redskabet i hånden kan du i det enkelte borgerforløb
arbejde med at opstille delmål som en måde at synliggøre
de små skridt, som borgeren tager på vejen mod uddannelse eller arbejde.
Redskabet kan bidrage til at få sat ord på fremskridt og
opnåelse af delmål, ligesom det kan danne grundlag for at
opstille handlinger for de næste små skridt. Ved at have øje
for de små skridt bliver det muligt for borgeren ”at spise
elefanten i små bidder”, og det bliver muligt at synliggøre,
at der sker en udvikling.
Forandringer bliver synlige på papiret, og det kan for nogle
være en god hjælp. Det bidrager til at involvere borgeren i
samtalen, fordi der bliver mulighed for at tale konkret. Der
skal sættes krydser, og der skal tales om, hvorfor krydserne
står, hvor de står.
Der kan stilles spørgsmål som:
•	Siden sidst har du flyttet dig fra tre til fire. Hvordan
gjorde du det?
•	Hvad skal der til, for at du næste gang er på fem og ikke
fire?

Hav blik for ressourcerne
I dialogen med borgeren om de små skridt frem mod job
eller uddannelse er det som ved andre typer samtaler
vigtigt, at tilgangen er ressourceorienteret. Og det giver et
progressionsredskab med skalaspørgsmål gode muligheder
for. Med et progressionsredskab bliver det lettere at tale
konkret om det, der virker, og om hvordan I kan bruge den
viden til at skabe nye fremskridt.
Redskabet giver mulighed for at få overblik og udvælge
et eller to fokusområder, så man ikke bliver væltet af alle
udfordringerne på en gang. Det giver også mulighed for at
arbejde med et af de områder, hvor der i forvejen er mange
ressourcer, for at få fremgang og tydeliggøre fremskridt.

Gevinster ved brug af værktøjet
Arbejder du med et progressionsværktøj i forhold til
beskæftigelsesindsats over for borgere med komplekse
problemstillinger, kan værktøjet synliggøre, hvor I skal
sætte fokus. Det kan:
• synliggøre, om indsatsen virker, eller om der skal sættes noget andet i gang
• være et dialogværktøj i samarbejdet med borgeren
• skabe viden i organisationen om, hvordan indsatser
virker.
Se værktøjet på www.cabiweb.dk/tvaerfagligindsats

• Hvorfor siger du tre her og ikke to?
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Case:

Indsats på to fronter gjorde forskellen
En kronisk sygdom satte en stopper for Morten, men en coach
kombineret med virksomhedspraktik fik ham i gang igen.

Case: Morten
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, mavet immunforsvar.
Da Mortens sagsbehan
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inforbrug.
Morten har dog tidlige
re haft en uheldig pra
ktik, hvor der ikke ble
hensyn til hans sygdom
v taget
. Det har gjort ham ske
ptisk over for, om ma
finde en arbejdsplads
n kan
, hvor han kan passe
ind.
Sagsbehandleren tag
er Mortens sag med på
et møde i et tværfaglig
forslag om, at Morten
t team. I teamet komme
kan få noget ud af at
r et
arbejde med at mestre
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Morten i kontakt med
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arebutik tæt på Morte
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ns bopæl, hvor han kan
komme
Samtalerne med coache
n gør ham afklaret i for
hold til, hvad han ska
fortæller åbent sin nye
l dele om sin sygdom
arbejdsgiver og praktik
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vært om sygdommen,
komme sygedage, at han
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Undervejs i praktikken
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t på grund af sin tarms
for, om praktikken så
ygdom, og han er bek
er slut. Men alle er eni
ymret
ge om, at han skal for
igen. På den lidt længer
tsætte, så snart han er
e bane vil Morten me
rask nok
get gerne i skole og del
andre.
tage i undervisning som
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Casen bygger på virkelig
e erfaringer fra projekt
Route 25, og du kan læs
citater på www.cabiwe
e en længere version me
b.dk/unge. ’Morten’ er
d
et opdigtet navn.
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Tværfaglighed er et
anliggende for flere parter
Det ligger i ordet tværfaglighed, at fagligheden går på tværs. Det forudsætter, at
flere parter skal i spil.
Forestil dig et klassisk ensemble: Violinen stemmer i, efter
at cellisten har indledt stykket selv, og kort efter kommer
blæserne med. Rækkefølgen og sammenhængen er beskrevet i partituret, som alle instrumenter følger frem til den
sidste side.
Det vellykkede tværfaglige samarbejde er resultatet af et
lignende samspil. De forskellige fagligheder sætter ind på
det punkt i forløbet, hvor det passer ind med henblik på, at
målet nås i fællesskab.

Arkivfoto

Der er dog den forskel, at partituret ikke foreligger på forhånd i et tværfagligt samarbejde – det skal deltagerne selv
skabe.

60

Læg også mærke til, at alle ensemblets instrumenter ved
andre lejligheder kan spille solo – igen gælder det samme
for faglighederne i et tværfagligt team. Nogle gange er en
monofaglig indsats det rette.
De fagligheder, som kan være del af det tværfaglige samarbejde, skal kun leve op til et krav: De skal være relevante
i forhold til den borgers sag, som teamet behandler. I det
følgende kan du læse om nogle af de typiske fagligheder
eller parter i et tværfagligt samarbejde, som har fokus på
uddannelse og arbejde.

5.del: Parterne

”Som en udløber af ungeteammødet er der i nogle tilfælde blevet lavet et
møde med de parter, som er involveret i en konkret sag. Og uden ungeteammødet var det nok ikke sket så hurtigt. Samarbejdet er blevet mere
smidigt, for vi har fået nogle bedre relationer til hinanden.”
Koordinator Mette Schou Thomsen, Jobcenter Odder

”Det er lettere at navigere i systemerne, når man forstår system
erne. Jo mere isoleret hvert enkelt indsatsområde er – jo lettere
er det at glemme hinanden.”
Mentor Leif Vissing, Jobcenter Odder

Jobcentret:
Et naturligt omdrejningspunkt
i det tværfaglige samarbejde
I et tværfagligt samarbejde tilfører jobcentrets medarbejdere viden om bl.a. beskæftigelseslovgivning og samarbejde med de lokale virksomheder.
Jobcentret har til opgave at hjælpe borgere uden for arbejdsmarkedet i uddannelse og beskæftigelse og støtte
virksomhederne med indslusning og fastholdelse.
På jobcentrene arbejder sagsbehandlere, som har myndighedsopgaven, og virksomhedskonsulenter, som har
virksomhedskontakten og følger den ledige i det virksomhedsrettede forløb.
Jobcentret har mulighed for at bevilge fx virksomhedspraktik, job med løntilskud, mentorordning og kurser. Møder
borgeren ikke til samtaler på jobcentret, afviser tilbud eller
undlader at møde op i tilbud, kan jobcentret nedsætte eller
stoppe ydelsen til borgeren.

Jobcentrets medarbejdere er ofte sagsholdere
Jobcentret er et naturligt omdrejningspunkt i det tværfaglige arbejde, og jobcentrets sagsbehandlere er i de fleste
tilfælde sagsholdere for de borgere, der har brug for en
tværfaglig indsats. Det har også været tilfældet i projekt
Route 25.

I det tværfaglige arbejde bidrager jobcentrets sagsbehandlere med viden om lovgivning og muligheder på beskæftigelsesområdet. Når jobcentrets virksomhedskonsulenter
deltager, bringer de viden ind om muligheder på det lokale
arbejdsmarked og erfaringer med, hvordan virksomhedspraktik kan fungere som trædesten på borgerens vej til
uddannelse og arbejde.

Jobcentrets målgrupper
• Der er forskellige målgrupper for jobcentret: forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygemeldte,
revalidender, personer bevilget fleksjob, personer i
ressourceforløb og selvforsørgende ledige.
• Derudover kan særligt udsatte unge under 18 år
også få tilbud om vejledning og opkvalificering eller
virksomhedspraktik, hvis Servicelovens muligheder
ikke er tilstrækkelige, eller UU vurderer, at der er
behov for en særlig indsats.
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”Når de unge oplever, at vi snakker sammen, kan de ikke komme med
forskellige informationer, så vi kommer til at modarbejde hinanden.
Samtidig er det også en lettelse for dem at opleve, at vi arbejder sammen om at hjælpe dem.”
Familierådgiver Piamarie Jakobsen, Ikast-Brande Kommune

”Vi har fået et bedre samarbejde med UU. Vi laver arbejdet sammen, i stedet
for at der er tale om to sideløbende aktiviteter. Vi er blevet hurtigere til at
tage fat i UU, hvis vi møder en ung, der ikke går i skole. Og på samme måde
er UU blevet hurtigere til at tage fat i familieafdelingen, når de møder en
ung, som de ikke kan motivere.”
Familierådgiver Piamarie Jakobsen, Ikast-Brande Kommune

Familieafdelingen:
En bedre overgang for børn og unge
Familieafdelingen kan lette overgangen til et voksenliv med uddannelse og beskæftigelse
for børn og unge med komplekse problemstillinger.
Familieafdelingen har til opgave at støtte børn og unge
med særlige behov og deres familier. Familieafdelingen
yder bl.a. rådgivning og vejledning og laver børnefaglige
undersøgelser, jf. Servicelovens § 50. Herfra visiteres også
til kommunens forskellige behandlingstilbud.
Efterværnsindsatsen har fokus på at sikre en bedre overgang til voksentilværelsen – herunder fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse. Efterværn kan ydes til og med,
at den unge er fyldt 22 år.
Indsatserne er – bortset fra tvangsfjernelser – baseret på
frivillige tilbud, som familien kan vælge at tage imod eller
afvise.
I det tværfaglige arbejde kan familieafdelingen bidrage
med relevant viden om borgerens tidligere forløb som barn
og ung. Borgeren kan også være forælder til et barn, hvor
der er indsatser i gang fra familieafdelingen. I de tilfælde
kan der være stort behov for at koordinere indsatsen.
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For familieafdelingen kan der derudover være mulighed for
at sætte parallelindsatser i værk for de 16-18-årige, som
stadig har en aktiv sag i familieafdelingen, samtidig med at
ungdommens uddannelsesvejledning har en opgave med at
fastholde den unge i uddannelse eller få den unge i gang
med uddannelse. For unge, der er tilbudt efterværn, kan der
både være en samarbejdsflade til ungdommens uddannelsesvejledning, jobcentret og psykiatri og handicap.

Efterværn til unge
Kommunen skal tilbyde hjælp til unge i alderen 1822 år i de tilfælde, hvor det har væsentlig betydning,
og hvor den unge er indforstået med hjælpen.
Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse - herunder have fokus på at støtte
den unge til uddannelse og beskæftigelse.

5.del: Parterne

Case:

Familiekonsulent tog
teten og fik Nanna videre
Der kom skub i Nannas sag, da familiekonsulenten i kommunen henvendte sig til det
tværfaglige team.
Case: Nanna
Nanna har kognitiv
e og psykiske vanske
ligheder,
og hun har gennem
en lang periode hv
erken
gået i skole eller væ
ret i job. I stedet gå
r hun
derhjemme, og både
hun og hendes foræl
dre
bliver mere og mere
frustrerede og usikre
på
fremtiden.
Der er en familiebe
handling i gang, og
det bliver
hurtigt klart for he
ndes familiekonsulen
t, at
Nanna er motivere
t for at komme i ga
ng med job
eller uddannelse.
Familiekonsulenten
foreslår derfor Nann
a og hendes familie
drager det tværfagli
, at de indge ungeteam i jobcen
tret. Det bakker både
hendes forældre op
Nanna og
om, så familiekonsu
lenten tager fat i de
familieafdelingen, som
n kollega i
deltager i det tværfa
glige ungeteam.
Kollegaen bliver klæ
dt på med et udfyldt
visitationsskema og
snak. På den baggrun
en yderligere
d tager ungeteame
t Nannas sag op.
Teamet giver en ræ
kke forslag. Og der
kommer et konkret
teamets virksomhed
tilbud fra ungeskonsulent, som ge
rne vil se på en pra
eventuelt med en me
ktik til Nanna,
ntorordning koblet
på.

Involvering giver res
ultate

r
Nannas familiekonsu
lent tager inputten
e til sig og inddrage
Nanna og derefter
r herefter først
rådgiveren i Center
for Social Service og
så alle involverede
en UU-vejleder,
får viden om, hvad
der sker i sagen.
Nanna er lige blevet
18 år, og nu er sagen
der, hvor der skal eta
møde med alle de
bleres et
involverede professio
nelle – sagsbehand
for Social Service, UU
leren fra Center
-vejlederen, jobkonsu
len
t og virksomhedsko
fra jobcentret og de
nsulent
n nye støtte-kontaktp
erson, som er blevet
efterværn. De skal
bevilget som
koordinere indsatser
ne
og
sætte dem i gang, så
kan få afklaret, hvord
Nanna
an hendes vej til ud
dannelse og arbejd
e skal se ud.
Nanna ser frem til
det næste skridt, og
både Nanna og hend
giver udtryk for, at de
es forældre
føler sig hørt.
Casen bygger på virkel
ige erfaringer fra pro
jekt Route 25, og du
længere version me
kan læse en
d citater på www.cab
iweb.dk/unge. ’Nann
navn.
a’ er et opdigtet
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”For mig er der nu en større opmærksomhed på, hvem der skal involveres
i en sag.”

Arkivfoto

Jan Kristensen, Psykiatri og handicap,
Ikast-Brande Kommune.

Psykiatri og handicap:
En medspiller, når den ledige
har psykiske problemer
Udsatte ledige har ofte psykiske lidelser som en del af deres komplekse problemstilling. I
sådanne tilfælde er psykiatri og handicap en naturlig deltager i det tværfaglige samarbejde.
Psykiatri og handicap yder bistand til voksne med nedsat
fysisk og psykisk funktionsevne, som har brug for en særlig
indsats. Det drejer sig bl.a. om bevilling af støtte-kontaktperson efter Lov om Social Service. En støtte-kontaktperson
støtter og vejleder personer med sindslidelser, misbrug eller særlige psykosociale problemer.
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Mange borgere med komplekse problemstillinger har
sociale eller psykiske problemstillinger, samtidig med at
de ikke er i gang med uddannelse og arbejde. Det giver en
samarbejdsflade mellem beskæftigelse, uddannelse og psykiatri og handicap.

5.del: Parterne

”Vi har fået flere strenge at spille på – særligt i forhold til de unge
under 18, som ikke er kommet i gang med uddannelse. For jobcentrets
virksomhedskonsulenter kender til virksomhederne og de praktikmuligheder, der ligger der.”
UU-vejleder Lars Elming, Ikast-Brande Kommune

”Det er afgørende, at man ser helhedsorienteret på den
unge og ikke kun har øje for den del, man selv skal være
med til at løse.”
UU-vejleder Kirsten Sørensen, UU-Vest, Region Hovedstaden

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU):

Hjælper unge i uddannelse

For mange unge ledige med komplekse problemstillinger er uddannelse det første
skridt på vejen mod job. Derfor er ungdommens uddannelsesvejledning selvskreven i
det tværfaglige samarbejde.

UU skal især fokusere på unge, som har problemer med at
vælge, påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

Opgaver hos UU:

UU følger de unge, indtil de har gennemført en ungdomsuddannelse eller er fyldt 25 år. Unge under 25 år, som
er droppet ud af en ungdomsuddannelse eller af andre
grunde ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, har
UU ansvar for at kontakte.

• Vejlede om uddannelsesmuligheder

15-17-årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller andre aktiviteter, som kan være skridt på
vejen til uddannelse. Sker det ikke, kan kommunen stoppe
udbetalingen af ungeydelsen. UU skal have særlige tilbud
til denne gruppe unge. Der skal være tale om tilbud, som
kan føre til, at den unge bliver klar til at starte på en uddannelse. I de særlige forløb kan der indgå tilbud efter
LAB-loven, fx virksomhedspraktik.

• Vurdere uddannelsesparathed i forhold til at starte
på en ungdomsuddannelse

• Bistå med at udarbejde en uddannelsesplan
• Vejlede om muligheden for virksomhedspraktik
• Vurdere målgrupper til produktionsskoler og EGU

• Vejlede om muligheder for at blive uddannelsesparat, fx gennem brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne, praktik, mentor eller andet.

65

5.del: Parterne

”Når jeg har en borger, der er på vej ud af en afhængighed, skal
der være noget andet at sætte i stedet. I vores arbejde arbejder
vi meget med struktur og rammesætning, og det giver rigtig
god mening at få arbejdslivet inddraget i det arbejde.”
Behandler Morten Poulsen, Stof- og alkoholbehandlingen i Odder Kommune

”Jeg kan få øje på, at den behandling, der er i gang, med fordel kan suppleres med en praktik. Det, at den unge oplever at lykkes med noget, er centralt i
behandlingen, og for nogle af de unge vil det være alt for meget, hvis de skal
starte i praktik på fuld tid. Der kan jeg være med til, at vi får sat barren det rigtige sted, så den unge oplever at lykkes med tingene. Det kan både dreje sig om
antallet af timer, eller der kan være andre hensyn, der skal tages i starten.”
Behandler Morten Poulsen, Stof- og alkoholbehandlingen i Odder Kommune

Stof- og alkoholbehandlingen:
Afhængighed etc.
Afhængighed af rusmidler kan være en del af den ledige borgers problemstilling, og
behandlingen kan i så fald bidrage til den rette løsning.
Kommunerne har til opgave at tilbyde rådgivning og behandling til personer med en afhængighed af rusmidler.
Tilbuddet gælder alle over 18 år, og det gælder unge under
18 år, hvis tilbuddet er en del af en handleplan. Behandlingstilbud skal sættes i værk senest 14 dage, efter at kommunen modtager henvendelsen.
Alle kan få en vejledningssamtale, og det efterfølgende
tilbud kan bestå af:
• ambulant samtaleforløb
• døgnbehandling
• afgiftning ambulant eller gennem indlæggelse.
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Ved at deltage i det tværfaglige team får behandleren et
indblik i, hvordan man arbejder i andre afdelinger i kommunen. Kendskab til virksomhedskonsulenterne og deres
arbejde giver fx øje for mulige parallelindsatser, hvor
behandling af afhængighed gennemføres samtidig med at
borgeren er i virksomhedspraktik.

5.del: Parterne

”Når de andre i det tværfaglige team fx fortæller, at den unge
er ustruktureret og udebliver fra samtaler, så tænker jeg, om
der måske kunne være tale om en afhængighed af hash. Og
den forundring kan jeg jo så bringe på banen.”

Arkivfoto

Behandler Morten Poulsen, Stof- og alkoholbehandlingen i Odder Kommune
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”Mange af de unge har brug for at komme ud i en konkret hverdag. De har allerede siddet på mange skolebænke, de ikke har været glade for. De har brug
for at lave noget konkret og gøre en forskel.”
Virksomhedskonsulent Lars Skov Iversen, Jobcenter Ikast-Brande

Virksomhedskonsulenten
skal bære praktikken ind
Virksomhedskonsulenten bidrager med afgørende viden og erfaring ind i det tværfaglige
samarbejde, når der er overvejelser om, hvovidt en borger skal i virksomhedspraktik.

For at sikre at virksomhedspraktikker kan være en del
af den tværfaglige, beskæftigelsesrettede indsats, skal
jobcentrets virksomhedskonsulenter med på banen.
Virksomhedskonsulenterne kender deres virksomheder og
mulighederne på det lokale arbejdsmarked. De ved ofte,
lige præcis hvilken virksomhed der måske kan give et skub
til den enkelte borgers udfordringer. Virksomhedskonsulenterne kender også til, hvordan en virksomhedspraktik kan
give motivation, bryde borgerens isolation eller give borgeren de erfaringer, der kan bygges videre på.

Peg på uanede muligheder
Som virksomhedskonsulent kan du pege på muligheder,
som de andre i det tværfaglige samarbejde måske aldrig
havde fået øje på. Hvis en borger kommer i praktik på den
helt rette virksomhed og måske også får god støtte af en

mentor, kan mere ofte lade sig gøre, end man lige troede.
Se mere om mentor på www.cabiweb.dk/mentor.
Det kan være en udfordring at få virksomhedspraktik på
dagsordenen, for nogle af borgerne er langt fra arbejdsmarkedet. Det kræver brud med vanetænkning, viden om
hvad virksomhederne kan tilbyde, og hvilke borgere der
kan være plads til i en konkret virksomhed.
Virksomhedskonsulenten kan stille spørgsmål som:
•	Hvis udfordringen er … kunne vi så overveje virksomhedspraktik?
•	Hvad er det, der gør, at vi ikke skal overveje en virksomhedspraktik?

Virksomhedskonsulentens rolle
Som virksomhedskonsulent er dit fokus i det tværfaglige
samarbejde at bringe relevante spørgsmål på banen som:
• Kan en virksomhedspraktik være første skridt for borger
en til at opbygge et konstruktivt socialt netværk?
• Kan en virksomhedspraktik i den branche, den unge
har en gnist af interesse for, være med til at vende
døgnrytmen fra at spille computer om natten til at være
i praktik om dagen?
• Kan en snusepraktik i en virksomhed vække den unges
motivation og tro på sig selv?
• Kan vi give den unge mulighed for at få prøvet sin
drømmebranche af gennem en praktik, selvom vi ikke
tror, det er et realistisk uddannelsesønske?
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• Kan en virksomhedspraktik være første skridt ud af
angstisolationen for borgeren, hvis nu vi går langsomt
frem og tilknytter en mentor, der hjælper borgeren ud
af døren, fremfor at vente passivt i fire måneder på et
forløb på Fobi-skolen?
• Kan en praktik være bindeled mellem et skoleforløb
og en behandling, så den unge ikke kommer hjem på
sofaen?
• Hvis vi laver de rette skånehensyn, kan en virksomhedspraktik så bidrage til at afklare, hvad der skal ske
fremadrettet?

6.del: Virksomhederne

”Nogle gange skal der flere forsøg til. Ofte handler det om, hvem den unge skal
arbejde sammen med, og om den rigtige kemi er der. Det kan i mange tilfælde
være vigtigere i starten end selve arbejdsområdet. Og er kemien ikke rigtig, kan vi
blive nødt til at prøve et andet sted.”
Virksomhedskonsulent Lars Skov Iversen, Jobcenter Ikast-Brande

En praktik går ikke altid godt, men…
I kan ikke altid på forhånd vide, om en virksomhedspraktik kommer til at gå godt. Selv om der er tydelige mål og
delmål for praktikken, virksomheden kender borgerens
udfordringer, borgeren er motiveret, og der er lavet et godt
match, går den konkrete praktik nogle gange alligevel ikke.
Hvis praktikken af en eller anden grund skal afbrydes, er det
vigtigt, at I sammen får undersøgt, hvad I lærte af det. Tag
udgangspunkt i erfaringerne, når du overvejer, hvad de kan
pege på i forhold til næste praktik – skal det fx være et andet
fagområde, udendørs eller indendørs, med eller uden kundekontakt, en mindre arbejdsplads, færre timer eller andet?
Erfaringerne fra praktikken skal bruges fremadrettet. De
skal samles op og bruges i det videre forløb. Hvis man bygger oven på de opnåede erfaringer, fungerer det måske i
anden eller tredje praktik.

Nøgleord i samarbejdet med
virksomhederne
• Match – Der skal være et godt match mellem borgerens mål, kompetencer, begrænsninger og virksomhedens muligheder.
• Klare mål – Det skal være helt tydeligt både for
virksomheden og borgeren, hvad målet er med den
enkelte praktik.
• Timing – Timingen skal være rigtig, så den unges
motivation bliver grebet.
• Ærlighed – Der skal være åbenhed mellem borger
og virksomhed omkring de udfordringer, der har
betydning for praktikken.
• Tilgængelighed – Både borger og virksomhed skal
have en livline, så sten på vejen kan flyttes med det
samme og ikke vokser til problemer.

Arkivfoto

• Opfølgning – Aftal, hvordan der i det enkelte tilfælde er behov for at følge op på mål og delmål, så
både borger og virksomhed kan følge progressionen
eller mangel på samme. Brug enkle progressionsværktøjer, som kan synliggøre progressionen.
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”For nogle af de unge er en praktik en måde at komme ud af døren derhjemme,
og det kan for nogle være en næsten uovervindelig opgave. Her hos os kan de
finde en plads i en social sammenhæng, blive en del af et fællesskab og blive
stabile. Derefter kan vi begynde at snakke om, hvad de er motiverede for, og
hvad de mangler for at nå derhen.”
Leder Robert Bagger, Daginstitutionen Lægdsgård i Ikast

Virksomhederne skal tænkes
med i den tværfaglige indsats
Virkeligheden kan noget særligt, og I får ofte øje på uanede muligheder og kompetencer
hos borgeren, hvis den rette virksomhed åbner dørene for fx en praktik.
Som regel har borgere med komplekse problemstillinger
ikke samlet mange successer sammen, de har ikke megen tro
på sig selv, og de har sjældent oplevet, at det, de laver, har
betydning. Det kan en virksomhedspraktik ændre på.

Det motiverer, når en arbejdsopgave venter på, at man får
den lavet. Det betyder noget, når man altid har troet, man
skulle være noget med mennesker, men opdager i sin praktik, at man faktisk ikke kan holde det ud dagen lang.

I en virksomhedspraktik får borgeren mulighed for at
komme med i et fællesskab, og der er nogen, som forventer
noget. Borgeren møder rollemodeller i hverdagen og skal
løse opgaver, som skal bruges til noget. Hvis alt går vel, kan
det åbne op for muligheder, som hverken borgeren selv eller de professionelle havde forudset.

En virksomhedspraktik kan være med til at give struktur på
en kaotisk og ustruktureret hverdag. En praktik kan være
øveplads for de redskaber til at mestre fx psykiske vanskeligheder, som borgeren arbejder med hos psykologen. Og
en praktik kan være en motivationsfaktor for den behandling for afhængighed, som borgeren er i gang med.

Det betyder mere at modtage ros af en arbejdsleder for en
god arbejdsindsats end at få italesat sine kompetencer af
sagsbehandleren.
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Case:

Kim kom langt med små skridt
Kim mente ikke selv, at han duede til noget, men vedholdende kontakt og tillid fra
jobkonsulenten gav Kim drømme og tro på egne evner.
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”Jeg har lige nu en ung i praktik tre dage om ugen i to timer.
Her arbejder den unge med at overvinde sin angst og møde nye
mennesker. Det er en lille arbejdsplads, hvor den unge stille og
roligt kan vænne sig til at komme ud blandt andre.”
Virksomhedskonsulent Flemming Riis, Jobcenter Egedal

Praktik skal støtte op
om de langsigtede mål
Hvis det skal lykkes at flytte borgeren nærmere job eller uddannelse med en praktik, skal
I tænke praktikken målrettet ind i det samlede forløb.
Når I overvejer, hvilke redskaber I skal tage frem i forhold
til borgeren, er det de konkrete mål og udfordringer, der
sætter dagsordenen. Sådan er det også, når det gælder
virksomhedspraktik.

En løftestang til mange udfordringer
Der kan være mange forskellige typer af mål og delmål for
en virksomhedspraktik alt efter borgerens udfordringer, fx:
• at give struktur på hverdagen

En virksomhedspraktik giver kun mening, når den er et
godt bud på at løfte de udfordringer, borgeren har, og til at
nå de mål eller delmål, der er sat.
Du skal tro på, at virksomhedspraktikken netop kan være
med til at give afklaring, udvikling, motivation, succesop‑
levelser, struktur eller andet, som borgeren har brug for for
at komme videre i retningen af selvforsørgelse. Alternativet er, at virksomhedspraktik bliver opbevaring, hvor ingen
kender formålet.

• at træne faglige kompetencer før start på uddannelse
• at træne sociale kompetencer
• at støtte op om den øvrige indsats
• at afklare betydningen af helbredsmæssige udfordringer
• at introducere til skrevne og uskrevne regler på arbejdsmarkedet
• at give succesoplevelser og tro på fremtiden
•	at finde ud af, om et bestemt fagområde er den rigtige
uddannelsesvej

Fakta om virksomhedspraktik
I virksomhedspraktik modtager man ikke løn, men er
på hidtidig forsørgelse.
Formålet er at afdække eller optræne faglige, sociale
eller sproglige kompetencer eller at få afklaret beskæftigelsesmålet.
Både timetal og periode kan variere, alt efter hvilken
målgruppe der er tale om.
Både ungdommens uddannelsesvejledning og
jobcentret kan hjælpe unge i virksomhedspraktik.
For unge under 18 år kan socialforvaltningen hjælpe
unge i praktik og i nogle tilfælde også yde en dusør i
praktikperioden.
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•	at få en oplevelse af at kunne noget ved at lave noget
praktisk og løse reelle opgaver
• at komme ud blandt andre mennesker og blive en del af
et fællesskab
• at få de små skridt gjort synlige
• at få rollemodeller.
Uanset hvilket mål du sætter højst, er det en hjælp til alle
parter, at der er mål og delmål for praktikken, og at de er
tydelige: Det gør opgaven lettere at løfte for virksomheden,
det er lettere for borgeren at agere i, og det gør det muligt
at følge, om der sker progression.

6.del: Virksomhederne

”De unge skal opleve, at de kan noget, at det, de laver, har
værdi, og at de er savnede, når de ikke er her.”
Leder Robert Bagger, daginstitutionen Lægdsgård i Ikast.

Virksomhedspraktik
i Route 25
Virksomhedskonsulenterne i projekt Route 25 har
arbejdet med specifikt fokus på unge med komplekse
problemstillinger, og de har haft disse kriterier for at
sætte en virksomhedspraktik i værk:
• Der skal være et tydeligt mål med praktikken.
• Virksomhedens opgaver og organisering skal passe
til borgeren, så praktikken kan tilrettelægges med
eventuelle skånehensyn.
• Borgerens kompetencer skal kunne komme i spil på
virksomheden.

Arkivfoto

• Praktikken skal times rigtigt i forhold til borgerens
situation og virksomhedens mulighed for at tage
godt imod.
• Der skal være fokus på progression i praktikken, så
der hele tiden sker en udvikling.
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Invester tid og ressourcer
i en god start på praktikken
Godt begyndt er halvt fuldendt, siger man. Og omvendt kan det være svært at komme
videre fra en dårlig start.
Det kan være en stor forandring for borgere at starte i praktik. De skal møde på faste tidspunkter, der er forventninger
til dem, de skal møde nye mennesker, de skal ringe, hvis de
kommer for sent eller bliver syge og så videre. Så startperioden kan være hård med både fysisk og psykisk træthed.
Det er vigtigt at starte med små succeser. Der skal være
forventninger til borgeren, men der skal være grobund for
succes. Og så skal der være en kontaktperson, så borgeren
ikke står alene. Det er også en sikring af, at man er i dialog
med borgeren og ved, hvordan det går.

Tag dialogen med virksomheden
Virksomheden skal vide, hvilken opgave de siger ja til. Men
virksomhedskonsulenten kan kun oplyse om borgerens udfordringer, hvis borgeren har givet tilladelse eller borgeren
selv fortæller virksomheden, hvad der er relevant at vide.
Derfor skal det afklares med borgeren, hvad virksomheden
skal vide på forhånd.
Virksomheden skal ikke agere psykolog eller behandler.
Men de har behov for at vide, hvordan en udfordring kan
vise sig i hverdagen, og hvad de kan gøre. Hvis det fx drejer
sig om en ung med ADHD, er det vigtigt at vide, hvordan
lidelsen viser sig for netop denne unge, og hvad arbejdspladsen kan gøre.
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Endelig skal der være rummelighed og fleksibilitet i starten. Der skal være mulighed for at justere praktikken, hvis
der er noget, der ikke fungerer fra start.

Tjekliste:
Dialogen med virksomhederne
Det er vigtigt, at du klæder virksomheden ordentligt
på til opgaven. Følg denne tjekliste:
• Informer kontaktpersonen i virksomheden om
praktikkens formål.
• Klæd kontaktpersonen i virksomheden på med den
viden, der skal til, for at beslutte, om virksomheden
kan gå ind i opgaven, og hvordan de kan løse den.
• Aftal rammerne for praktikken med hensyn til
længde og timetal.
• Spil muligheden på banen for at tilknytte en mentor.
• Aftal, hvordan I følger op, og hvordan I kommer i
kontakt med hinanden.

6.del: Virksomhederne

”Vi kan sagtens få det til at fungere, hvis de unge samtidig med
praktikken også går til behandling. De skal bare have tid til det,
og så skal der være ærlighed omkring det.”
Leder Robert Bagger, Daginstitutionen Lægdsgård i Ikast

”Støtte-kontaktpersonen har typisk en åben dør til den unge. Så ved at
samarbejde med dem får jeg en anden åbning til den unge. Gennem
samarbejdet bliver støtte-kontaktpersonen også lettere en integreret
del af det virksomhedsrettede.”
Virksomhedskonsulent Flemming Riis, Jobcenter Egedal

Anvend virksomhedspraktik i
kombination med andre indsatser
Virksomhedspraktik er en vigtig farve på praktikerens palet, og praktikken kan sagtens –
og med godt udbytte – køre parallelt med andre indsatser.
Virksomhedspraktik kan sagtens foregå samtidig med, at
borgeren går til regelmæssig motion, fysioterapi, psykolog,
er i behandling for afhængighed eller andet.
Det kan være, at en behandling for afhængighed af hash,
giver mere mening, fordi der gennem en praktik bliver
mere struktur på hverdagen. Det kan være psykologbehandling, hvor redskaber faktisk kan blive prøvet af
sammen med kollegaer i en praktik i modsætning til i en
isoleret hverdag derhjemme. Eller det kan være uddannelsesvejledning som flytter noget, fordi drømmene kan blive
prøvet af i en praktik.

Her kan virksomhedskonsulenten være en hjælp, men har
borgeren en støtte-kontaktperson, er der også her vigtig
viden, som kan være med til, at praktikken bliver tilrettelagt rigtigt. Støtte-kontaktpersonen kan eventuelt deltage i
samtalen på virksomheden.
Ved at inddrage støtte-kontaktpersonen i opstart og eventuelt i opfølgning i virksomhedspraktikken skabes der helhed og sammenhæng for den unge.

Inddrag støtte-kontaktpersonen
Borgeren kender som udgangspunkt sine egne udfordring
er. Men de kan have brug for hjælp til at fortælle om dem.
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Værktøjskassen: Kom godt i gang
med det tværfaglige samarbejde
Skal I have fælles spilleregler i teamet, eller har du brug
for tips til, hvordan du styrer et godt møde? Eller har du
konkret brug for at afdække borgerens udfordringer gennem et samtaleskema? Gå ind på www.cabiweb.dk/
tvaerfagligindsats og find en række værktøjer til at optimere det tværfaglige samarbejde.
Værktøjerne henvender sig primært til praktikerne.

Værktøjerne kan understøtte, når du står i spidsen for eller
arbejder med processer, som fremmer det tværfaglige samarbejde internt i kommunen. Det er fx, når I skal forventningsafstemme, sætte fælles spilleregler eller sikre god
mødeledelse.
Flere værktøjer kan også understøtte samarbejdet mellem
kommune, borger og virksomhed i det konkrete sagsarbejde. Du finder fx samtale- og opfølgningsskemaer.
Se mere på www.cabiweb.dk/tvaerfagligindsats
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Er du i tvivl – eller har du brug for at
booste dine kompetencer inden for
tværfaglighed?
Cabi rådgiver kommuner i tværfagligt og koordineret
samarbejde – fra at få udarbejdet det strategiske
afsæt til hvordan praktikerne får liv i et godt tværfagligt samarbejde.
Kontakt Cabi uforpligtende på 8612 8855 eller
cabi@cabiweb.dk
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Tværfagligheden skal vise sit værd på virksomhederne!
Et godt tværfagligt samarbejde i kommunen giver virksomheden én indgang, og
det gør det lettere for virksomheden at løse sin del af opgaven med at bringe
udsatte ledige videre.
”Det er en investering i fremtiden for
de kommunale ledere at skabe et godt
tværfagligt samarbejde omkring udsatte
ledige og få det bragt helt ud til virksomhederne, hvor jobbene skabes.” Sådan
siger redningsdirektør i Falck Lars
Vester Pedersen. Lars Vester Pedersen
er også næstformand for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), og han
står i spidsen for styregruppen bag
projektet Route 25, hvor tre kommuner
arbejder tværfagligt om at give udsatte
unge en fremtid i job eller uddannelse.
Vejen mod job går via – job. Lars Vester
Pedersen er ikke i tvivl om, at udsatte
ledige profiterer af at gå fra at være
sager i jobcentret til at komme i gang
på en arbejdsplads: ”Når ledige kommer
ud på en virksomhed, er de mere end et
stykke papir – uanset om de bliver ansat,
skal i praktik eller afklares. De er en del
af et fællesskab, hvor der er brug for dem.
Det giver dem en hverdag, hvor de er
værdsat, og på arbejdspladsen kan rigtigt
mange ting i deres sag stå deres prøve.”
siger han.
Og når jobcentret arbejder tværfagligt
og koordineret sammen med andre
dele af kommunen, giver det ekstra god
mening: ”Det, virksomhederne allerhelst
vil have fra kommunen, er én indgang.
Uanset om borgeren skal gå til danskun-

dervisning, har misbrugsproblemer, eller
der bare er behov for at stille spørgsmål
til betingelserne for en praktik, så skal der
være én og kun én person at kontakte. Det
får vi, når kommunerne går tværfagligt til
sagen,” fortæller Lars Vester Pedersen
og understreger: ”Samtidig har jeg meget
stor respekt for den kæmpe viden om
love, regler og sagsbehandling, der ligger
i jobcentrene. Vi kan ikke hjælpe udsatte
ledige på vej, hvis ikke jobcentret hjælper
os.”
Bring tværfagligheden ud på virksomhederne. Falck har kontakt med en lang
række jobcentre, og erfaringerne er
blandede: Nogle jobcentre har Falck et
rigtigt godt samarbejde med, mens de
med andre savner mere kontakt. Uanset
at Falck også i disse kommuner har arbejdspladser og kan tilbyde hjælp med
udsatte grupper.
Generelt mener Lars Vester Pedersen,
at jobcentrene kan komme endnu tættere på virksomhederne: ”Lån et kontor
på virksomheden og arbejd derfra. Det vil
give jobcentret mulighed for at arbejde
direkte ind i den hverdag, som de ledige
skal hen i mod. Og det vil give virksomheden større kvalitet at have kommunens
tværfaglige indsats forankret lige der, hvor
den skal bruges!,” slutter han.

Lars Vester Pedersen, redningsdirektør i Falck

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Telefon: 86 12 88 55
Mail: cabi@cabiweb.dk

