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Hensigt: 

At få indsigt i tværprofessionalitetens udfordringer

At forholde sig til eget tværprofessionelle samarbejde

Fokus på, hvad vi praktisk kan gøre… og med hvilken 
tilgang 

Teori, refleksioner og drøftelser



Gensidig Præsentation

Træk et kort

Præsenter dig ud fra kortet – du skal bruge 
minimum ét af ordene 

a) kommunikere/kommunikation

eller

b) samarbejde



Sekundær socialisering

Resocialisering

Primær socialisering

Via signifikante voksne
÷ erfaringer

+ følelsesmæssig tilknytning

Via medier, udd., omgangskreds
+ erfaringer

÷nær følelsesmæssig tilknytning

+ erfaringer
via signifikante voksne, medier, omgangskreds

÷ nær følelsesmæssig tilknytning



Livsbaner og meningsskabelse

Livsbanen er afsæt for meningsskabelse – vi har sammenhæng i livsbanen 
som fokus

Mening forhandles med identiteten og socialiteten som afsæt

Mening har afgørende betydning for motivation, interesse og engagement

Mening giver sammenhæng/konsistens i identitetsopfattelsen

Vi kommunikerer for at forstå andres mening og formidle vores egen

Begivenheder kan give forstyrrelser - velkomne eller ikke…, men forhandlet 
bliver de…

Forskelle i mening giver en forstyrrelse, 
som skaber ny viden

Gennem dialog skabes ny fælles mening / viden

Gergen 2005



Hvad betyder det for vores kommunikation med 
kolleger?

Hvad betyder det for vores kommunikation med 
tværfaglige samarbejdspartnere?
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Dialog i sundhedssektoren skal være NEMT

Nærværende

Enkelt

Målrettet

Troværdigt
(Region Nordjyllands politik for inddragelse af patienter og pårørende 2013)

Hvilke af de nævnte samarbejder fungerer NEMT?
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Hvor i jeres samarbejdsflader ligger de største 
udfordringer GEMT?

…hvor er det ikke NEMT??
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Fællesskaber, der har fælles praksis – udvikles over 
tid via: 

Aktiv deltagelse - handling/praksis

Gensidigt fokus, engagement og ansvarlighed over for 
opgaven

Meningsforhandling

Tingsliggørelser (reifikationer) – både proces og resultat

MENING er omdrejningspunktet 

Praksisfællesskaber

Wenger, Etienne (2006). 9



Gruppeprocessen

Tuckmann 1965 iflg. Kaufmann  2008

10



To forskellige tilgange  
Lineær tilgang - Transmission

Sandheden findes

Årsag- /virkningssammenhæng 
styrer handlinger

Uenighed og forskellighed er 
anledning til diskussion (verbal 
kamp)

Cirkulær tilgang – Social konstruktion

Virkeligheden skaber vi sammen

Vi påvirker gensidigt hinanden, den 
fælles mening bliver vores 
forståelse af verden

Uenighed og forskellighed er 
anledning til gensidig læring

Pearce 2007



To forskellige tilgange

Problemorienteret tænkning

 Opmærksomhed på problemer, 
fejl og mangler

 Leder efter årsager

 Diskussion om skyld og skam

 Handlingsplan

At opløse problemer

Ressource- og værditænkning

 Opmærksomhed på ressourcer, 
værdier og ønsker

 Leder efter muligheder/løsninger

 Dialog om løsninger

 Innovation og intuition

Sammen at skabe den fælles 
fremtid



Hvad sidder I nu og tænker?

Del omkring bordet 
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At være en profession

En profession

Anvender videnskabelig metode, teknik og teori 
specielle for professionen

Uddanner selv til professionen

Har fagetiske retningslinjer og normer og 
regulerer forholdet til klienter og kolleger

Tilstræber et monopol på udøvelsen af 
professionen, som beskyttes af offentlig 
godkendelse, eksamen og lovgivning

Frit efter Thyness 1981 14



Er sygeplejen en profession?

Er vores samarbejdspartnere medlemmer af en 
profession?
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En indre dialog

Handle

Sanse

Vide 

Andersen, Tomm



To samtaleprocesser i spil

Andersen, Tomm

Ydre dialog

Indre dialog Indre dialog



Hypoteser 

Den menneskelige hjerne arbejder hele tiden på at 
finde mening. 

Mening hentes i erfaringen/viden. Dvs. hjernen leder 
efter mønstre (De Bono).

I forsøget på at finde mønstre, danner vi hypoteser: 
”måske ligner det her x-mønster”.

Når nyt mønster iagttages, lægger det sig som 
viden/erfaring og bruges i senere hypotesedannelser.

Hypoteserne er nødvendige for vores dannelse af 
mening / viden.

Moltke 2011
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Vi er ikke altid bevidste om, at vi har hypoteser.

..tror det er viden.

Forforståelser er somme tider fordomme, som er 
uhensigtsmæssige for kommunikationen – for 
begge parter.

Måske stiller vi spørgsmål eller giver svar, som 
”forstyrrer” den anden på en uhensigtsmæssig 
måde… 

Moltke og Molly 2011, Cecchin

Findes der eks. på det??
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Drøft omkring bordet: 

Hvordan kan vi som sygeplejersker og 
samarbejdspartnere prøve at forhindre vores 
fordomme i at spille negativt ind på samtalen?
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Haslebo’s kompas

anerkendelse

konstatering/vurdering

problemfokus

udforskning



Case

Skriv en case, hvor det tværprofessionelle samarbejde 
var udfordrende i relation til en konkret arbejdsproces 

Måske gik det rigtig godt? – måske gik det ikke?

Du er selv den ene part – den anden er en 
tværprofessionel samarbejdspartner

Skriv 1) lidt om konteksten og skriv 2) ordskiftet, sådan 
her:

 jeg…

 nn…

 jeg…

 nn…
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Relationel koordinering

Relationer

Fælles sprog

Fælles mål

Gensidig respekt

God kommunikation

rettidig

hyppig/regelmæssig

præcis

fokus på problemløsning

(Gittell 2012)



Relationel koordinering

Jody Gittell opdagede ifm. indlæggelse til fødsel, at der er brug for 
relationel koordinering, når mange skal samarbejde om den samme 
opgave.

Især når uforudsigelighed/usikkerhed, tidspres og indbyrdes 
afhængighed præger situationen.

Når vi ikke lykkes med relationel koordinering kan de negative elementer 
være:

 Fejl

 Dårligt arbejdsmiljø

 Faglige skyklapper/silomentalitet – ”Pegen fingre ad hinanden” 

 Stress

(Gittell 2012)



Hvorfor er det tværprofessionelle samarbejde 
så vigtigt?

 Borgerne/patienterne har tiltagende komplekse forløb.

 Indlæggelserne kortere og kortere – forløbene 

mere intensive.

 Hjemmeplejen får flere og flere specialiserede opgaver.

 Alle får flere og flere samarbejdspartnere.

 Større og større ekspertise hos den enkelte faggruppe

– måske med statusforskelle?

 Mindre tid til kommunikation omkring og med borger/patient.

 Mere og mere fokus på dokumentation af enkeltpersoners / 
faggruppers indsats.

 Større og større kompleksitet i samarbejdsfladerne – ændring i en 
fagpersons indsats medfører ofte ændringer i en (eller flere) 
anden/andre fagperson(er)s indsats.



Uforudsete bivirkninger…?

Fokus på dyb professionalisering 
som svar på de faglige udfordringer

Relationer

Specifikke mål for funktionen

Specialiseret viden

Manglende tværprof. respekt

Kommunikation

Mere sjælden / forsinket 

Upræcis

Tendens til at være finger-
pegende



Indsatsområder i det tværprofessionelle 
samarbejde

Relationer

Fælles mål

Fælles viden

Gensidig respekt

Kommunikation

Hyppig

Rettidig

Præcis

Problemløsende 



Gevinster ved Relationel koordinering

 Større effektivitet (kortere indlæggelsestid, mindre tidsforbrug på 
unødig kommunikation (gentagelser), venten på svar)

 Højere kvalitet (færre smerter, mere mobilitet) færre fejl, større 
borger-/patienttilfredshed

 Bedre arbejdsmiljø (større arbejdsglæde, oplever flere resurser ved 
travlhed - fordi man kommunikerer bedre, mindre stress og 
udbrændthed)

(Gittell 2012)



Relationel koordinering

Relationel koordinering har fokus på kollektiv identitet og effektiv 
koordinering.

Relationel koordinering har fokus på relationer mellem roller – mere 
end på relationer mellem individer

 Giver fokus på roller i forhold til de fælles tværfaglige opgaver.

 Man kan i højere grad erstatte hinanden inden for en faggruppe.



Hvordan kan vi..

…medvirke til det bedst mulige 
tværprofessionelle samarbejde?

Hvad vil være det første skridt i den 
retning?



DISCOVERY  - hvad er dine 

gode oplevelser?

DREAM - hvad er 

din/vores drøm?

DESTINY -

hvordan gør vi?

DESIGN   hvad 

skete der for at 
drømmen gik i 
opfyldelse?

AI – 4D



Hvad er jeres drøm om, hvordan ”verden ser ud”, 
når jeres samarbejde med denne faggruppe om 
denne opgave fungerer optimalt?

Tegn, skriv jeres drøm 

på flipover
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Nu forestiller vi os, det er juni 2017. Drømmen er 
gået i opfyldelse! 

Vi ser tilbage: Hvad skete der i perioden mellem 
juni 2016 og juni 2017?

Tegn, skriv hvad der skete 
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Nu ser vi så ind i fremtiden:

Hvad vil I gå hjem og gøre, for at drømmen kan gå 
i opfyldelse? 
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Kommunikation som dialog og diskussion

Viden, erfaring, tanker, følelser og praksis dannes som én proces

Vi opdager tit ikke, at verden kan se helt anderledes ud for ”den 
anden”

Vi behandler problemer som løsrevet fra den grundlæggende 
antagelse hos os selv, fastholder dem som problemer og gør os selv til 
(endnu) ringere problemløsere

Vi forsvarer vores verdensbillede – jo mere vi er engagerede, jo 
stærkere og jo mere følelsesladet forsvarer vi, forsøger at overtale 
eller overbevise

Det udvikler sig let til diskussion, når vi betragter tanker som facts

Bliver vi ophidsede -> ringere overblik over situationen -> fastlåser os 
i at se problemer

Pres (tid, hierarki, mål) øger ’risikoen’ for at diskussion udvikler sig
Bohm 2004
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Dialog

Dialog sker i harmoni, flydende og uden magt eller andre 
begrænsninger (tid, mål, hierarki)

Idéer og tanker udvikles uden begrænsninger

Stemningen er god – der er tryghed

Man deler verdensbilleder og forsøger at forstå hinanden

Forskellene bliver synlige, men man forhandler en ny 
sammenhængende mening – en fælles forståelse

Dialog er den ideelle kommunikationsform, som giver mulighed 
for at alle kommer til orde og giver plads til kreativ tænkning = 
en win-win

Bohm 2004
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