TVÆRFAGLIG
koordination

Den tværfaglige
koordineringsmodel i
Hedensted Kommune

Den tværfaglige
koordineringsmodel
Kerneopgave i Læring: At få børn og unge i
uddannelse og job
Middel: SAMMENHÆNGENDE, KOORDINERET,
HELHEDSORIENTERET OG INVOLVERENDE indsats
Det handler om …
… professionel forberedelse
… koordinering
… involvering af familien (familiens mål)
… så det fælles mål kan opnås!
Principper kan anvendes i andre samarbejdsrum.

Koordinering og
kommunikation
Problemløsende kommunikation
! Ved problemer/noget uventet skyld ikke skylden på andre/peg
Hyppig, tilstrækkelig og korrekt
! Overdriv og underdriv ikke
! Husk – ikke alle ved alt!
Socialrådgiveren skal
informeres – ved ikke
alt, hvad der rører sig
i hverdagslivet

Kommunikation

Alle skal føle, at andre faggrupper
respekterer deres arbejde, som et led i
den store opgaveløsning
! Se ikke at se på andres opgaver som
mindre væsentlige

Fælles mål

Når vi
lykkedes

Gensidig
respekt

Alle ser og praktisere mål for egen opgaveløsning
ind i et overordnet mål på tværs af funktioner, siloer
(afdelinger) og organisationer
! Vær ikke kun orienteret mod at efterleve målene
for din egen opgaveløsning

Fælles viden

Ens egen løsning af opgaven har betydning for
de øvriges opgaveløsning
! Hav ikke kun blik for din egen funktion uden at
forstå sammenhængen med andres
opgaveløsning og/eller helheden.

RELATIONEL KOORDINERING
Koordinering har stor betydning for en problemløsende adfærd – også
når der opstår komplikationer og uventede hændelser.

Relationel koordinering kræver…
… stor faglighed og bevidsthed om
kerneopgaven hos en selv
… opbakning fra organisationen på tværs og
fra ledelsen
… at alle skal se sig selv som repræsentant
for hele organisationen
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Hvad kræver det af kompetencer i PPR
af arbejde med relationel kapacitet
• Af Pernille Hofman Funder-Schmidt
• Aut.cand.psych, specialist i klinisk psykologi og master i
offentlig ledelse.

Individfokuseret vs. relations-/procesfokuseret
perspektiv
Individfokuseret
• Fokus på individet
• Testning/udredning/diagnoser
Relations-/procesfokuseret
• Systemiske forståelse
• Fokus på helhed og sammenhænge
• Netværksmøder og Tidlig Tværfaglig Rådgivning

Fokus i fremtidens PPR jf. KL og DP
• Et PPR, der bringer sig selv og deres faglighed i spil, hvor de gør andre
gode og bidrager Fl at løGe kvaliteten af en helhedsindsats.
• Diagnoser og medicin kan være påkrævet, men PPR skal også̊ udgøre
en kriFsk modvægt Fl psykiatriseringstendenserne og insistere på
nødvendigheden af en aJalanceret, kontekstsensiFv og psykosocial
forståelse.

Relationel kapacitet
• Komplekse problemstillinger
• Kræver samtidige koordinerede indsatser
• At relationel kapacitet øges

• Et eksempel: Langvarig skolevægring

Kompetencer hos medarbejderne i PPR
• Arbejde ud fra en systemisk tankegang
• Være i løbende dialog med vores samarbejdspartnere.
• Have viden om samarbejdspartneres arbejdsopgave og roller ind i en
fælles sag og tænke at det er nødvendigt med denne viden.
• At kunne lave samskabende processer.
• Være lyttende.
• Tænke i helhed og kontekst.
• Være faciliterende.

Værtsskabet som samskabelse og kapacitetsopbygning
• Vibe Strøier om værtsrollen ”... at igangsætte en række dialoger, der
kan koordinere aktørernes forskellige tilgange, aktiviteter og
institutionelle kontekster. Aktørerne må erkende deres gensidige
afhængighed af hinanden.” (PPT, 55, 05, 2018)
• Værten som…
1.
2.
3.
4.

Lobbyist og Gate-keeper: Forberedelser inden mødet og hvem skal deltage.
Inspirator og Connector: Skabe rammer og commitment hos alle deltagere.
Kompetenceudvikler og med-deltager: Samskabelse og udvikling i gruppen.
Selvorganiseringsmedie og Space Creator: Skabe et miljø hvor nye ide og
løsninger kan opstå og udfolde sig.
5. Planlægger og ”Inviter”: Fokus på formål og processen.

Ledelse og relationel kapacitet jf. Joint action
• ”…evnen Fl at skabe et stærkt og produkFvt samarbejde på tværs af
faglige og organisatoriske skel og på tværs af formelle hierarkier – og
om en stærk sammenhæng ledelsesindsats, både horisontalt på tværs
af organisatoriske søjler og verFkalt, på tværs af ledelseshierarkiet.”
(Fra Joint acFons hjemmeside)

Strategisk relationel ledelse
”Strategisk relationel ledelse arbejder ud fra en helhedstænkning, ser
på organisationen og opgaveløsningen med et helhedsperspektiv. Det
er ikke nok at suboptimere og arbejde isoleret med et enkelt team, selv
om det umiddelbart forbedrer samarbejdet i dette team. Hvis det
medfører at teamet lukker sig om sig selv og dermed adskiller sig fra
helheden er det i et organisatorisk lys en rigtig dårlig strategi.”
(MacMann Bergs hjemmeside)

Strategisk relationel ledelse i PPR for at
fremme relationel kapacitet
• Deltag løbende i kompetencegruppeledermøder med leder fra andre
afdelinger omkring fælles strategisk relationel ledelse i kommunen.
• Inviterer andre afdelingsleder til dialog og samskabelse:

• Være løbende i dialog med leder fra andre afdelinger.
• Inviterer disse leder til at holde oplæg om deres afdeling, rolle og indsatser på et
personalemøde i PPR.
• Lav fælles samarbejdsrum som TTR og indsatser i kommunen på tværs af afdelinger

• Talt godt om de andre afdeling i kommunen og kontakt hinanden face-toface eller gennem telefonen ved uenigheder. Deltag om nødvending i et
samarbejdsmøde med medarbejderne.
• Opfordre medarbejderne til at indlede møder med rolle- og
forventningsafklaring.
• Walk the talk
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EKSTRA MATERISLE
Den tværfaglige
koordineringsmodel i
Hedensted Kommune

RELATIONEL KOORDINERING …
… vi bliver nødt til at tale sammen og koordinere klogt
… vi skal integrere af vores respektive gensidigt afhængige
arbejdsopgaver – med henblik på at skabe en velkoordineret
ydelse af høj kvalitet
… vi bruger mange ressourcer – tid og økonomi, og der er et stort
potentiale for bedre løsninger
En INTERN model – en måde vi samarbejder
koordineret på (en naturlighed for familierne).
En ny guide til praksis understøtter samarbejdet.

ET FÆLLES ANSVAR
Mødelederen/facilitatoren et stort ansvar for mødets form – alle
professionelle mødedeltager har et stort ansvar for indhold og proces!
Dette ansvar indebærer:
ü At man hjælper med at understøtte rollen som mødeleder/facilitator
ü At man er en god mødedeltager - velforberedt – byder ind fra eget
perspektiv og sætter sig ind i evt. fremsendt materiale
ü At man også øver sig i at skabe en inddragende og involverende
atmosfære
ü At man formulerer sig kort og præcist – og giver plads
ü Gentag ikke noget, der allerede er blevet sagt - med mindre, at det kan
give værdi
ü Hjælp mødelederen/facilitatoren med at holde et godt og involverende
møde med fokus på formålet og med fremdrift
ü Er man selv i tvivl om noget, så spørg – andre kan også være i tvivl

Teamets forberedelse
Til inspiration

• Drøft ikke sagen og løsninger! – men planlæg det gode
koordineringsforløb med jeres kendskab til familien
• Tænk koordineringsmødets forløb/herunder tid i overordnede træk
• Start – præsentation
• Hvad fungerer?
• Hvad kan blive bedre?

Forældrenes ønsker til det der skal drøftes indarbejdes
Skal der tages højde for delt forældremyndighed m.v.
• Skal børnene deltage? – skal andre familiemedlemmer eller andet
netværk deltage? - hvordan kan deltagerne involveres kvalificeret?

• Har familien valgt en koordinator? – koordinatorens funktion?
• Det praktiske
• Hvor? – hvornår? – hvem?
• Hvem skriver under mødet? – form/skabelon for processen?
• Hvem sender billeder ud efterfølgende som referat?

• Øvrig rollefordeling vi skal have på plads for at få et godt møde?
• Er der særlige forhold vi skal være opmærksom på for at få et godt møde
(samarbejdshistorik tværfagligt og med familien, fysiske rammer m.v.)?
• Er der personer, som deltager i koordinationsmødet, som ikke har haft
mulighed for at være med i workshoppen? – hvordan forberedes disse?

