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Det tværprofessionelle samarbejde afhænger af målgruppen  
I politikker, praksis og forskning ser vi ofte, at tværprofessionelt samarbejde udpeges som 
løsningen på sociale og pædagogiske udfordringer, men det er vigtigt at understrege, at 
tværprofessionelt samarbejde er en måde at arbejde på – ikke løsningen (Villumsen, 2016). 
Således bør det være udfordringens målgruppe, karakter og kontekst, som afgør, om man skal 
samarbejde på tværs af fagligheder, professioner og myndighedsområder. Spørgsmålet vi må stille 
os selv er derfor, om det giver mening - hvorfor og hvordan – at samarbejde på tværs omkring 
nyankomne flygtninge- og indvandrerfamilier.  
 
Når udfordringens målgruppe er nyankomne flygtninge- og indvandrerfamilier er det vigtigt at 
betragte denne gruppe differentieret og dermed være opmærksom på den enkelte nyankomne 
families specifikke migrationshistorie, udfordringer, ressourcer og fremtidsperspektiver. 
Overordnet set kan man skelne mellem fem forskellige grupper af nyankomne flygtninge- og 
indvandrerfamilier: 
 
Nyankomne flygtninge- og indvandrerfamilier 

1. Indvandrerfamilier, hvor mor og/eller far er arbejdsmigranter og kommer til kommunen, 

fordi de har fået ansættelse ved en nærliggende virksomhed. Disse familier har i 

udgangspunktet en direkte kontakt til det danske samfund via arbejdsrelationer, men de 

har ikke nødvendigvis nogen erfaring med eller viden om de pædagogiske institutioner, 

velfærdstilbud og fritidsaktiviteter, som deres børn kommer i berøring med. 

2. Indvandrerfamilier, hvor den ene af forældrene og evt. også børnene kommer til 

kommunen via familiesammenføring. Disse familier har som oftest et socialt netværk at 

trække på og et vist kendskab til kommunens velfærdstilbud. Det er dog vigtigt at være 

opmærksom på, at denne viden og erfaring er ulige fordelt mellem forældrene. 

3. Flygtningefamilier, der har modtaget asyl og opholdstilladelse og er nyligt udsluset fra 

asylcenter til bosætningskommune. Forældrene har gennem deres ophold på asylcentret 

deltaget i kurser, hvor de er blevet introduceret til dansk sprog, kultur- og 
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samfundsforhold; herunder arbejdsmarkeds-, uddannelses- og boligforhold. Nogle af 

forældrene har også haft ordinært arbejde uden for asylcentret. De fleste børn har gået i 

asylcentrenes interne pædagogiske dagtilbud og/eller asylskole. Nogle af børnene har gået 

i en dansk folkeskole uden for asylcentret. 

4. FN-kvoteflygtningefamilier, der ankommer til kommunen direkte fra en flygtningelejr i 

udlandet. Ofte har disse familier været på flugt i en længere årrække, og i visse tilfælde 

boet i flere forskellige lande. Denne ustabile flugt-tilværelse har som oftest betydet ringe 

tilknytning til arbejdsmarkedet og sporadisk skolegang for børnenes vedkommende. Disse 

familier er blevet screenet og udvalgt af en dansk delegation til genbosætning i Danmark. 

Forud for genbosætning i Danmark, har familierne deltaget i et ’før-afrejse-kursus’, der 

indfører dem i dansk sprog og samfundsforhold. 

5. Uledsagede mindreårige flygtningebørn, og –unge, som har fået asyl og opholdstilladelse 

og nyligt er udsluset fra asylcenter til bosætningskommunen. Disse børn og unge får tildelt 

en frivillig forældremyndighedshaver, som bisidder barnet eller den unge i dialogen med 

de professionelle om barnets eller den unges nye liv i kommunen. 

Prøv øvelsen: Refleksionsspørgsmål  

 
”Multimyndighedsfamilien” 
I et tværprofessionelt samarbejdsperspektiv er det den enkelte nyankomne flygtninge- og 
indvandrerfamilies grad af udsathed som afgør hvilke myndighedsområder og professioner, som 
familien kommer i berøring med. Antallet af myndighedsområder og professionelle synes at stige 
proportionalt med graden af udsathed i den enkelte familie. 
 
I praksis vurderes nyankomne flygtninge- og indvandrerfamilier – og særligt flygtningefamilier – at 
være kendetegnet af en høj grad af udsathed, hvorfor et bredt udsnit af kommunens 
myndighedsområder og professionelle bliver aktiveret i arbejdet med disse familier. Den norske 
forsker Kari Qvale (2001) betegner sådanne flygtninge- og indvandrerfamilier som 

Mere information 
 
Om forskellige grupper af nyankomne flygtninge- og indvandrere: 
Udlændingestyrelsen: www.nyidanmark.dk 
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet: www.dengodemodtagelse.dk 
Center for udsatte flygtninge: https://flygtning.dk/danmark/center-for-udsatte-flygtninge  
Dansk Røde Kors: https://skoleshop.rodekors.dk/temaer/tema-asyl/fakta-om-asylboern 

http://www.nyidanmark.dk/
http://www.dengodemodtagelse.dk/
https://flygtning.dk/danmark/center-for-udsatte-flygtninge
https://skoleshop.rodekors.dk/temaer/tema-asyl/fakta-om-asylboern
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”multimyndighedsfamilier”, idet deres netværk i overvejende grad består af professionelle 
repræsentanter for det offentlige velfærdssystem. 
 
De professionelle, der angives at omgive den nyankomne flygtninge-/indvandrerfamilie, afhænger 
af den kommunale organisering og er derfor kontekstafhængig. Hvordan ville nedenstående figur 
se det ud i jeres kommune? 

 
 

 
Hver enkelt professionelle har et specifikt ansvarsområde i forhold til den pågældende familie og 
arbejder med et fagligt højt ambitionsniveau. Derfor er der stor risiko for, at den nyankomne 
flygtninge-/indvandrerfamilie kan blive yderligere belastet og stresset, når familien ikke blot skal 
forholde sig til et nyt liv uden for asylcentret – i et nyt land – men også skal indgå i en lang række 
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forpligtende relationer til forskellige professionelle i forskellige myndighedsområder med hver 
deres mål og indsatser. 
 
Der er derfor et udtalt behov for tværprofessionelt samarbejde omkring den nyankomne 
flygtninge-/indvandrerfamilie. Det tværprofessionelle samarbejde skal være med til at sikre en 
tidlig helhedsorienteret indsats og en mere effektiv opgaveløsning til gavn for familiens 
genetablering af et selvstændigt liv.  
 
Den seneste udvikling inden for 
tværprofessionel praksis peger på fordele 
ved at nedbryde den traditionelle silo-
tænkning, hvor hver profession/myndighed 
tager vare på sit ansvarsområde og kun 
kommunikerer på tværs, når problemer 
opstår (Berg, 2016).  
 
Ved at nedsætte antallet af professionelle, 
som er i direkte kontakt med familien, 
arbejde ud fra en fælles, nuanceret og 
dynamisk problemforståelse, udarbejde en 
fælles og dynamisk målfastsættelse, 
koordinere indsatserne og inddrage 
familiens perspektiv, kan man mindske 
belastningen af familien, skabe mere 
kvalitativt forpligtende relationer og gøre 
kommunikationen og sagsgangene mellem 
de forskellige myndighedsområder mere 
fleksible og effektive. 
 
Prøv øvelsen: Kortlæg det professionelle 
netværk omkring en nyankommen 
flygtninge-/indvandrerfamilie  
 
 
 
 
 
 
Det tværprofessionelle helhedsorienterede samarbejde  
Det tværprofessionelle helhedsorienterede samarbejde er den mest krævende, men også mest 
givende samarbejdsform. Overvej derfor grundigt om denne samarbejdsform er den mest gavnlige 

Udsathed: 
 
Der findes mange forståelser af begrebet og 
fænomenet udsathed. Når vi taler om 
tværprofessionelt samarbejde omkring 
nyankomne flygtninge- og 
indvandrerfamilier giver det mening at 
arbejde ud fra to overordnede forståelser af 
udsathed.  
 
I den første forståelse kan familiens grad af 
udsathed forstås og iagttages ved familiens 
sparsomme økonomiske råderum, 
begrænsende sociale netværk i 
lokalområdet, ringe tilknytning til 
arbejdsmarked eller uddannelse, 
begrænsede dansk-kundskaber og/eller 
traumatisering.  
 
I et mere kritisk perspektiv kan det være 
konstruktivt at forstå og iagttage familiens 
udsathed som et produkt af 
velfærdsprofessionelles bekymringer og 
faglige problemkonstruktioner, der i sidste 
ende kan føre til en sygeliggørelse af det at 
være en nyankommen flygtninge-
/indvandrerfamilie med umyndiggørende 
klientgørelse til følge. 
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ift. familiens udfordringer og ift. de organisatoriske rammer og ressourcer, der er til rådighed i 
kommunen. 
 
Hvis man beslutter sig for den tværfaglige eller tværprofessionelle samarbejdsform, er det en god 
idé at udpege en koordinator for samarbejdet. Koordinatoren har ansvaret for at skabe en 
samarbejdskultur præget af faglig åbenhed og nysgerrighed. Hertil er det koordinatorens ansvar, 
at alle deltagere bidrager med input til samarbejdets grundspørgsmål:  
 

 Hvorfor samarbejder I?  

 Hvad samarbejder I om?  

 Hvordan samarbejder I?  

 

Læs: Koordinatorens tjekliste  

Det vil ofte være en fordel, at koordinatoren er den, der har den tætteste relation til familien. 
Således vil koordinatoren have god indsigt i familiens udvikling og dermed være i stand til at sikre 
en dynamisk indsats, der er tilpasset den enkelte familie. Dette koordineringsarbejde kræver 
selvfølgelig, at der afsættes tid og ressourcer. Men i stedet for at bruge kræfterne på 
brandslukningsarbejde, når de professionelle indsatser går forbi hinanden, er det koordinerede 
helhedsorienterede samarbejde en forebyggende investering i samarbejdet med forældrene. 
 
Læs om metoden fra Skive kommune  
 
Anbefalingen om at nedsætte antallet af professionelle, der er involveret i den enkelte nyankomne 
flytninge-/indvandrerfamilies liv, og udpege en koordinator for det tværprofessionelle 
samarbejde, som samtidig er tæt på familien, er inspireret af case-manager-metoden.  
 
Fokus i case-manager-metoden er 

 at gøre det offentlige system lettere tilgængeligt og mere overskueligt for den enkelte 
familie 

 at fremme den tillidsfulde og trygge relation mellem familien og de professionelle 

 at myndiggøre forældrene, så de kan tage større og større ansvar for deres eget og deres 
børns liv 
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Fælles fodslag  
I det tværprofessionelle samarbejde bringer hver deltager sin faglighed og professionsidentitet 
med sig. Det indebærer, at forskellige normer, værdier og vaner blive konfronteret med hinanden. 
Det er en god idé at have reflekteret over sine egne normer, værdier og vaner inden man går ind i 
et tværprofessionelt samarbejde, men ofte bliver ens egen faglige og professionelle bagage først 
tydelig i mødet professionelle, der er anderledes end en selv. 
 
Find øvelser under temaet professionel selvrefleksion 
 
Faglige og professionelle normer, værdier og vaner er styrende for den måde, vi går til opgaven 
på. De er styrende for den måde vi forstår og konstruerer udfordringerne i mødet med flygtninge- 
og indvandrerfamilier.  
 
Når professionelle med forskellige faglige og erfaringsmæssige baggrunde skal samarbejde om 
flygtninge-/indvandrerfamilier er det vigtigt i samarbejdets tidlige fase at få afdækket og afstemt 
de professionelle deltageres forskellige forståelser af og tilgange til den pågældende familie. 
Denne afdækning er vigtig for at få skabt et fælles sprog, fælles problemforståelse og fælles 
målsætning for det videre arbejde.  
 
Det er netop det, der er fordelen ved det tværprofessionelle samarbejde: Samarbejdet mellem 
forskellige professionsgrupper omkring nyankomne flygtningefamilier kan være med til at 
udfordre og overskride den monofaglige forståelse af familiens udfordringer og skabe grundlaget 
for en mere helhedsorienteret indsats, der har den enkelte familie i fokus. Det er altafgørende for 
det tværprofessionelle samarbejde, at de professionelle forholder sig åbne og nysgerrige på 
hinandens faglighed, værdier, forståelser og indsatser. 
 
Prøv øvelsen: Hvordan tænker og handler du og jeg  
 
Forældreperspektivet 
Når det tværprofessionelle samarbejde først ruller kan der være en fare for, at dem, det egentlig 
drejer sig om, bliver glemt. Det betyder, at en masse fagligt dygtige professionelle bruger mange 
ressourcer og energi på at forbedrer flygtninge/indvandrerfamiliens nye liv i kommunen – men de 
glemmer helt at inddrage forældrenes perspektiv på eget liv. Overser man forældreperspektivet i 

Mere information 
 
Om case-manager-metoden: 
http://hjemlosestrategien.ramboll.dk/metoderne/individual%20case%20management  
 

http://hjemlosestrategien.ramboll.dk/metoderne/individual%20case%20management
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begyndelsen af et tværprofessionelt samarbejde, er der stor risiko for, at de nyankomne flytninge- 
og indvandrerforældre kommer til at føle sig umyndiggjorte og uden ansvar og medbestemmelse 
for eget liv og egne børn. 
 
I 2011 besluttede man i Skanderborg Kommune at interviewe nyankomne flygtninge om deres 
egne forventninger til integrationen. Ved ankomsten svarede 78 procent af de nyankomne 
flygtninge, at integrationen var deres eget ansvar. Tre måneder senere svarede 60 procent af de 
adspurgte flygtninge, at de oplevede, at kommunen havde taget ansvaret fra dem, og at de ikke 
længere bestemte over deres eget liv. Læs mere om Skanderborg Kommunes indsats her: 
http://www.kl.dk/Integration/Succes%ADmed%ADat%ADsporge%ADflygtninge%ADom%ADintegr
ation%ADid186674/2/3   
 
Når man arbejder tværprofessionelt omkring nyankomne flygtninge- og indvandrerfamilier er det 
således vigtigt at fastholde et ressourcesyn på disse familier. Disse familier har trods alt formået at 
mobilisere alle ressourcer for at bringe sig selv i sikkerhed. 
 
Prøv øvelsen: Inddragelse af forældreperspektivet  
 
 

Vil du vide mere: 
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Foreldrearbeid i praksis (s. 176–206). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 
Villumsen, A. M. (2016). Tværprofessionelt samarbejde - Viden, begreb og praksis. I J. H. 
Lund (Red.), Tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge - en studiebog (s. 
17–38). Aarhus: Turbine. 
www.dengodemodtagelse.dk – Her kan du læse om, hvordan man på tværs af 
professioner og myndighedsområder i kommunen forbereder og gennemfører den gode 
modtagelse af nyankomne flygtninge.  
 
Hvis du søger inspiration til at udvikle det tværprofessionelle samarbejde omkring 
udsatte familier, kan du med fordel besøge hjemmesiden: http://nububupt.dk/ 
 

http://www.kl.dk/Integration/Succes%ADmed%ADat%ADsporge%ADflygtninge%ADom%ADintegration%ADid186674/2/3
http://www.kl.dk/Integration/Succes%ADmed%ADat%ADsporge%ADflygtninge%ADom%ADintegration%ADid186674/2/3
http://www.dengodemodtagelse.dk/
http://nububupt.dk/

