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Ændret relation til borgeren

Transaktionsmodel

Samarbejdsmodel

• Borgeren som en der har ret
til ydelser
• Det offentlige leverer ydelser
• Borgerens mangler eller
handicap definerer ydelser

• Borgeren og det offentlige
indgår i et samarbejde
• Løsninger skabes i samarbejde
• Borgerens ønsker til eget liv er
afsæt for ydelser

Borgeren bliver til
gennem sine ’underskud’

Borgeren bliver til gennem
sine ønsker til eget liv

Dobbeltpositionering
Klassisk Myndighed

Myndiggørende myndighed

Syn på borgeren

Borgeren har rettigheder og skal behandles i
henhold til lovens intention.

Borgeren har en unik livssituation samt
ressourcer til at mestre denne.

Interventionshensigt

Komme til en afgørelse og loyalt følge disse.

Facilitere en helhedsindsats, der gør borgeren
bedst mulig i stand til at klare sig selv.

Reducerer borgerens handlemuligheder.
Professionel
selvforståelse
Samarbejde med
borgeren

Jeg følger loven og forholder mig til fakta.

Relation

Asymmetrisk – magten ligger hos
sagsbehandleren.
Borgeren er skærmet af for deltagelse i
sagsbehandlerens fortolkning af viden.

Viden

Som udgangspunkt ikke nødvendigt, da
afgørelser baseres på data.

Lukkethed og afskærmning.

Øger borgerens handlemuligheder.
Jeg er pragmatisk og gør det der skal til for at
opnå ønsket udbytte.
Det er i samarbejdet at løsninger opstår, hvorfor
dette er altafgørende.
(A)symmetrisk – magten er både hos
sagsbehandler og borger.
Borgeren er involveret i fortolkning af data og
introduceres løbende for professionelle
vurderinger.
Transparens og åbenhed.

’Fælles Handlingsplan’
Borgeren er en kvinde med en psykiatrisk diagnose. Hun har to børn, hvoraf det første er
anbragt på institution. Barn nummer to har hun med en anden mand, og dennes familie
spiller en rolle i at aflaste og støtte op om kvinden og barnet. Sammen med kvinden laves en
handlingsplan, som i praksis betyder, at der bliver fokuseret på familieindsatsen som første
skridt. Der skal etableres sunde rutiner i hjemmet, så hverdagen kommer til at fungere bedre
gennem gode familiemønstre. Disse rutiner bliver ligeledes betragtet som nødvendige
forudsætninger for at kunne komme i job, hvorfor jobcentret fritager borgeren for
beskæftigelsespligten i en periode. Planen giver ro i kvindens liv, og psykiatrien bidrager ved
at få justeret behandlingen yderligere til kvindens situation. Samarbejdet lykkes så godt, at
kvindens situationen i dag er følgende: Hun har fået en ny kæreste, der har ressourcer til at
støtte hende så meget, at det er blevet vurderet, at det ældste barn hjemgives. En
familiekonsulent blev tilknyttet barnet (der blev hjemgivet) og familien de første seks
måneder, derefter var familiekonsulenten tilknyttet barnet tre måneder, som kontaktperson,
for at sikre den forsatte positive tilknytning til skole og fritid for barnet. For det yngste barn,
der var i aflastning, ophørte aflastningen da mor ikke havde brug herfor mere. Kvinden er
ligeledes kommet i et jobtræningsforløb, så hun for første gang i mange år nærmer sig en
tilknytning til arbejdsmarkedet - i første omgang i en stilling på nedsat tid.
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Dette diagram viser deltagernes oplevelse af relationerne og
samarbejdet på tværs af afdelingerne.
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Svarene er givet på en skala fra 1 –
5 og farverne angiver
gennemsnittet.
Internt i grupperne
Høj over 4,5
Middel 4,0 – 4,5
Lav under 4,0
Mellem grupper
Høj over 4,0
Middel 3,5 – 3,9
Lav under 3,5

Tre former for usikkerhed i komplekse
udfordringer
Oplevet usikkerhed
Substantiel usikkerhed

Hvad er problemet, og hvem bør løse det?
De forskellige aktører er optaget af forskellige dele af
problematikkerne!

Strategisk usikkerhed

Hvilken rolle spiller de andre i problemløsningen?
Manglende viden om andres bidrag og opgave!

Institutionel usikkerhed

Interessekonflikter og forskellig prioritering, ofte på
tværs af sektorer!
Lovgivning og sektorielle interesser bliver til barrierer!

Detaljer: Overblik pr. funktion – hvor skal
der fokuseres?
Myndighed 2

Høj relationel kapacitet
Middel relationel kapacitet
Lav relationel kapacitet

Myndighed 1

Fordelt på emnerne – og sammenligning med
ledelse
Ledelse myndighed 1

Myndighed 1
Direkte dialog

Videndeling

Insisteren

Samarbejde

Synliggøre mål

Kendskab

Ledelse på tværs

Problemløsning

Tydelig retning

Innovation

Respekt

Respekt

Bidrage med viden
Involvering

Ledelse myndighed 2

Myndighed 2
Videndeling
Samarbejde

Direkte dialog
Insisteren
Synliggøre mål

Kendskab

Ledelse på tværs

Problemløsning

Tydelig retning

Innovation

Respekt

Respekt

Bidrage med viden
Involvering

En ung mand Simon (fiktivt navn) kom som 18 år fra familieafdelingen til voksenafdelingen. Simon har en
diagnose indenfor autisme spektret og er også mentalt retarderet. Han var opført på venteliste til et
længerevarende botilbud grundet hans funktionsnedsættelse. I forbindelse med udredningen af hans
behov, var det sagsbehandleren s umiddelbare vurdering, at det ville være et alt for indgribende tilbud
for ham. Han var på besøg på det længerevarende botilbud, og da han har svært ved at sige fra overfor
andres ønsker med ham, gav sagsbehandleren han en opgave med hjem fra et møde med ham og hans
mor. Han skulle skrive, hvad han havde følt ved besøget på det længerevarende botilbud. Simon kom
senere med en seddel, hvor på det stod, at han havde været bange, og han ikke ville bo derude. Til
spørgsmålet om, hvad han så kunne forestille sig, svarede han, at han gerne ville bo i egen lejlighed.
Sagsbehandleren ringede efterfølgende til bostøtteafdelingen, og aftalte med dem, hvordan vi kunne
arbejde videre med Simons drøm. Simon flyttede i egen lejlighed to uger efter, og fik bevilget pakke 5,
som er vores højeste støtte niveau. Sagsbehandleren skrev i starten til mor og bostøttemedarbejderne
en gang om måneden mhp. at følge op på, hvordan det gik med Simon. Den hyppige opfølgning var
forårsaget af, at sagsbehandleren havde været i tvivl i forbindelse med udredningen om støtteniveauet,
og derfor ville sikre at Simon udviklede sig med den plan der var aftalt. Ved en af opfølgningerne blev det
oplyst, at Simon ikke havde det så godt ved at gå på STU. Sagsbehandlerne ringede til STU, og drøftede
med dem, om de havde mulighed for at møde ham på en anden måde. STU og bostøttemedarbejderne
holdt et møde med Simon om, hvad det var Simon gik og tænkte på, og i den forbindelse blev der lavet
en plan sammen med Simon om, at han skulle i praktik i Fakta 4 dage om ugen og en dag om ugen på
STU. Simon arbejder nu to år efter forsat i Fakta 4 dage om ugen og er 1 dag på STU. Han får bostøtte
ved to bostøtte medarbejdere - en kvinde og en mand, da de kan supplere med deres forskellighed i
forhold til hvad Simon har behov for af støtte. Støtte niveauet er gået fra en pakke 5 til i dag at være et
noget mindre støtte niveau, nemlig pakke 2.

