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Tak	til:
Alle	medarbejdere	fra	de	fire	arbejdspladser	og	tilknyttede	
borgere	som	deltog	i	’Koblingskompetence	i	praksis’-projektet	for	
at	medvirke	i	interview	med	Antropologerne,	for	at	lade	os	bruge	
billeder	og	citater,	og	for	at	bidrage	med	tanker	og	erfaringer	
omkring	samarbejde	og	service.

For	mere	information:	
Vpt.dk/fremfaerd
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Kompagnistræde	16,	2.
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Alle	citaterne	i	afrapporteringen	er	fra	medarbejdere	og	borgere,	der	
alle	benævnes	med	alias-navne.	Billeder	og	citater	må	ikke	bruges	af	
tredjepart	i	anden	sammenhæng,	ej	heller	i	kommercielle	henseender	
uden	forhåndsgodkendelse	fra	Antropologerne	ApS.
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Om		rapporten:	Koblingskompetencer	i	praksis



KOBLINGSKOMPETENCER
Sættet	af	kommunikative,	koordinerende	og	kooperative	evner	og	færdigheder	til	at	få	bragt	aktører	sammen	om	

grænsekrydsende	arbejde	i	det	offentlige1

1Definition	fra	folderen	’Hvad	er	koblingskompetencer?’



Hvad er koblings- 
kompetencer?

Introduktion
Praksisudforskning	af	de	fire	elementer i	koblingskompetencen

Hvordan	ser	‘koblingskompetencer	ud	i	praksis?
Hvordan	er	medarbejdere	på	forskellige	offentlige	
arbejdspladser	i	stand	til	at	arbejde	med	forståelser	af	
fagligheder,	koordinering	og	kooperation	på	
arbejdspladserne?	Og	hvilken	betydning	har	det	for	
servicen	til	borgeren?	Antropologerne	har	gennemført	
fire	arbejdspladsbesøg	med	observation	af	praksis	og	39	
interviews;	4	ledere,	25	medarbejdere	og	10	borgere.	

Belysning	af	koblingskompetencernes	fire	elementer	
på	de	fire	niveauer:	individ,	faggruppe,	ledelse	og	
arbejdsplads
Undersøgelsen	tager	udgangspunkt	i	de	fire	definerede	
elementer	af	koblingskompetencer	– brobygger,	
kommunikator,	koordinator	og	kooperator,	og	hvordan	
de	viser	sig	på	forskellige	niveauer	på	arbejdspladsen.

Tre	leveranceformater,	der	udfolder	praksisindsigter	og	
anbefalinger,	og	som	kan	bruges	til	formidling
Denne	rapport	suppleres	af	en	række	casebeskrivelser i	
Word-format	samt	svar	på	videokernespørgsmål	på	
video.
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1"

Tilbud"på"projekt"’Koblingskompetence"i"praksis’"–"fra"konsulenthuset"Antropologerne,"d."17."februar"2017"

KOORPERATOR"KOORDINATOR"

KOMMUNIKATOR"BROBYGGER"

Introduktion
Teoretisk	definition	af	de	fire	elementer	i	koblingskompetencen

Undersøgelsen	tager	udgangspunkt	i	projektets	
definitioner	af	de	fire	elementer	i	
koblingskompetencen.

Brobygger:	Få	bragt	aktører	sammen,	så	der	kan	
udveksles	ideer	og	ressourcer.

Kommunikator:	Bringe	sprog,	forståelser	og	fagudtryk	
på	en	fælles	nævner.

Koordinator:	Få	afstemt	handlinger	og	udviklet	normer	
for	samarbejde.

Kooperator:	Få	folk	til	at	investere	i	samarbejde	og	
forpligte	sig	i	arbejdet.
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DE	FIRE	ARBEJDSPLADSER
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De	fire	arbejdspladser
Fakta	om	arbejdspladserne

Navn:	Gladsaxe	Idrætshaller

Placering:	Gladsaxe
Arbejdspladstype:	
Drift	og	service

Antal	ansatte:	
12	fuldtid og	vikarer
Kerneopgave:	Service	ift.	
sportsaktiviteter

Arbejdsopgaver:	Rengøring,	
opstilling	af	materialer	til	
aktiviteter,	ledelse

Navn:	Dalby	Ældrecenter

Placering:	Faxe
Arbejdspladstype:	
SOSU-området

Antal	ansatte:	
24
Kerneopgave:	Pleje,	omsorg	
og	livskvalitet	til	beboere	

Arbejdsopgaver:	Pleje,	
planlægning	af	aktiviteter,	
ledelse

Navn:	Birke-Bo Ældrecenter

Placering:	Næstved	
Arbejdspladstype:	
SOSU-området

Antal	ansatte:																									
30
Kerneopgave:	Pleje,	omsorg	
og	livskvalitet	til	beboere

Arbejdsopgaver:	Pleje,	
planlægning	af	aktiviteter,	
ledelse

Navn:	Kulturstationen	Vanløse

Placering:	København
Arbejdspladstype:	Bibliotek,	
kulturhus	og	borgerservice

Antal	ansatte:	16	fastansatte	
og	6-7	unge	bogopsættere
Kerneopgave:	Facilitere frirum	
for	borgere

Arbejdsopgaver:	Formidling	til	
borgere,	service



Gladsaxe	Idrætshaller	i	Gladsaxe	Kommune



Gladsaxe	Idrætshaller
Mange	sportstilbud	samlet	på	ét	sted
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Gladsaxe	Idrætshaller
Delte	medarbejderressourcer	og	digital	opgavestyring

Gladsaxe	Idrætshaller	har	forskellige	sportstilbud	til	
borgene,	såsom	idrætshaller,	skøjtehal,	svømmehal	og	
udendørs	vandområde.	Da	nogle	af	idrætsaktiviteterne	
er	sæsonbestemte,	rykkes	medarbejderne	rundt	i	løbet	
af	året	og	hjælper	til	der,	hvor	det	giver	mest	mening.

Som	del	af	opgavestyringen	bruges	det	digitale	
opgavestyringsredskab	Synchronicer til	opgaver,	der	
ligger	ud	over	dagligdags	rutineopgaver,	for	eksempel	
når	noget	går	i	stykker	og	skal	repareres.	Dette	redskab	
har	betydning	for	samarbejdet	mellem	fagligheder	og	
niveauer,	hvilket	udfoldes	i	casebeskrivelsen.
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”Når	jeg	har	lukket	mine	to	områder	ned	for	sæsonen,	så	
kommer	de	på	udendørsanlægget	og	er	der,	og	det	samme	
om	vinteren,	hvor	de	grønne	folk	på	stadion	skal	komme	ind	
hos	mig	og	hjælpe	til	der.	Så	jeg	synes	at	vi	gør	rigtig	meget	
for,	at	vi	arbejder	på	tværs.”

Karen,	leder



Dalby	ÆldrecenterDalby	Ældrecenter	i	Faxe	Kommune



Dalby	Ældrecenter
Masser	af	aktiviteter	og	forankring	i	lokalsamfundet
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Dalby	Ældrecenter
Værdibaseret	ledelse	gennem	kommunens	værdigrundlag	og	skemalagte	kompetencer

Dalby	Ældrecenter	er	et	sted	med	masser	af	liv	og	
aktiviteter,	hvor	en	aktivitetspædagog	sikrer	
forskelligartede	tiltag	for	de	beboere,	der	har	lyst	til	et	
brud	i	hverdagen.	Samtidig	er	stedet	forankret	i	
lokalsamfundet	gennem	en	støttegruppe	med	160	
medlemmer.

Lederen	har	ansvar	for	både	center	Dalby	og	Kongsted,	
der	kun	har	demente	beboere.	Hun	bruger	
værdibaseret	ledelse	gennem	brug	af	kommunens	fire	
værdier	tillid,	anerkendelse,	helhed	og	dialog,	for	
eksempel	tillid	til,	at	medarbejderne	gør	det	arbejde	de	
skal,	når	hun	ikke	er	der.

Derudover	bruges	Faxes	kampagne-mantra	om,	at	det	
at	bo	og	arbejde	i	faxe	er	et	tilvalg.
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”Når	man	arbejder	i	Faxe	Kommune	er	det	et	tilvalg.	Når	
man	er	her	har	man	sagt	ja	til	de	tiltag,	der	er	her”	

Lene,	medarbejder

”De	kompetencer	vi	nu	en	gang	har	skal	vi	kende.	Så	vi	har	
et	kompetenceskema,	så	medarbejderne	kan	gå	hen	og	
kigge	hvor	de	står	henne.”

Else,	leder

Medarbejderkompetencer	er	skemalagte,	så	alle	ved	
hvad	hinanden	kan	og	må	udføre	af	pleje.



Birke-Bo Ældrecenter	i	Næstved	Kommune



Birke-Bo Ældrecenter
Forskellige	borgergrupper	og	brug	af	borgerscreening	på	tværs	af	fagligheder
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Birke-Bo Ældrecenter
BPSD	- arbejde	med	respekt	og	ligeværdighed	på	tværs	af	fagligheder

Som	en	af	fem	kommuner	(herunder	også	Gladsaxe),	er	
Faxe	Kommune	med	i	et	BPSD-projekt	om	mistrivsel	
blandt	demente	beboere.	Her	gør	de	brug	af	et	
screeningsværktøj,	der	skaber	rum	til	et	værdifuldt	
samarbejde	på	tværs	af	fagligheder	og	hierarkier	på	
arbejdspladsen.	Dette	udfoldes	i	casebeskrivelsen.

På	Birke-Bo Ældrecenter	har	de	også	en	
aktivitetspædagog	ansat	til	at	’øge	livskvaliteten’	for	
beboerne.	Dette	giver	et	mere	alsidigt	fokus	på	hvilke	
værktøjer,	der	kan	bruges	til	at	sikre	beboernes	trivsel.
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”I	mit	team	er	det	nyt	med	en	pædagog,	og	det	giver	helt	
andre	indfaldsvinkler.	For	hvis	man	kun	er	sygeplejefaglig	
kan	man	nemt	køre	ud	ad	det	samme	spor,	for	så	har	man	
samme	baggrundsviden	og	fokus	på	de	samme	ting.”

Anette,	leder



Kulturstationen	Vanløse	i	Københavns	Kommune



Kulturstationen	Vanløse
Resultat	af	fusion	mellem	bibliotek,	borgerservice	og	kulturhus
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”Vi	er	gået	fra,	at	være	et	arrangeret	ægteskab	til,	at	være	
en	moderne	kernefamilie.	Fællesmængden	bliver	større.”

Hans,	leder

Kulturstationen	Vanløse	er	et	resultat	af	to	fusioner;	
først	mellem	bibliotek	og	kulturhus,	og	derefter	med	
borgerservice.	

Stedet	fungerer	som	samlingspunkt	for	mange	
forskellige	typer	borgere,	og	det	er	visionen	fra	
lederens	side,	at	det	skal	være	et	frirum	til	borgerne.

På	grund	af	fusionerne	er	der	kommet	flere	
fagligheder	til	i	huset,	som	skal	arbejde	sammen.	
Lederen	bruger	forandringsledelse	til	at	tilpasse	
kravene	og	få	skabt	en	positiv	synergi	mellem	
afdelinger	og	fagligheder	på	tværs.

”Det	handler	meget	om,	at	give	slip	på	nogle	faglige	
områder	og	opbygge	en	virksomhedskultur,	hvor	det	er	
legitimt	at	undre	sig.	At	prøve	at	få	en	positiv	tilgang	og	
spørge	ind	i	stedet	for	at	have	paraderne	oppe.”

Hans,	leder



Kulturstationen	Vanløse
Opgaverne	skifter	hænder	og	medarbejderne	skal	være	omstillingsparate

I	huset	arbejdes	der	med,	at	medarbejderne	kan	
arbejde	på	tværs	af	afdelinger	og	således	få	udviklet	nye	
erfaringer	og	kompetencer.	Medarbejderne	opfordres	
til,	at	tage	del	i	andre	opgaver	end	kerneopgaven	og	
byder	selv	ind	med	forslag.
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”Vi	har	arbejdet	meget	med,	at	alle	skulle	have	en	
fornemmelse	for	hvad,	der	foregår	i	huset,	ved	at	man	kan	
byde	ind	med	kompetencer	og	sige	at	jeg	kunne	godt	tænkte	
mig	det	her	– selvom	jeg	sidder	med	borgerservice	eller	
bibliotek,	kunne	jeg	godt	tænke	mig	at	tage	del	i	at	afvikle	
musik.	Der	er	meget	åbenhed	om,	at	man	ikke	er	låst	af	
hvad	man	har	af	hovedarbejdsopgaver,	men	sagtens	kan	
være	del	af	andre	ting.”

Rikke,	medarbejder



De	fire	elementer	i	koblingskompetencer
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De	fire	elementer	i	koblingskompetencer
Interviewdeltagernes	forståelse	af	de	fire	begreber

En	af	indsigterne	fra	undersøgelsen	er,	at	det	har	vist	sig	
at	være	svært	for	interviewdeltagerne	på	
arbejdspladserne,	at	koble	de	fire	ord	sammen	med	de	
definitioner,	der	er	givet	fra	projektet.

’Brobygger’,	’kommunikator’	og	’koordinator’	opfattes	
som	kendte	begreber,	der	forstås	på	forskellige	måder	-
flere	medarbejdere	forstår	dem	som	lavpraktiske	
dagligdags	funktioner,	og	ikke	præcist	som	defineret	i	
dette	projekt.	

’Kooperator’	er	derimod	et	ord	som	for	de	fleste	er	
ukendt.

Derudover	er	det	tydeligt	fra	interviewdeltagernes	svar,	
at	de	har	svært	ved	at	skille	begreberne	ad.
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”Det	er	svært	at	adskille	dem.	De	overlapper	en	del.”	
Rikke,	medarbejder

”Jamen	alle	fire	bruger	vi	jo	i	det	fag	jeg	arbejder	i.	Hvis	du	
ikke	har	alle	de	der,	så	kan	du	ikke	samarbejde”

Lene,	medarbejder



De	fire	elementer	i	koblingskompetencer	
Brobygger

Interviewdeltagernes	forståelse	af	begrebet	’brobygger’	
hænger	meget	godt	i	tråd	med	projektets	definition	om	
at	få	bragt	aktører	sammen.	De	nævner	eksempler	om	
at	få	samlet	forskellige	fagligheder	og	kompetencer.

En	sygeplejerske	oplever,	at	agere	som	brobygger	
mellem	lægerne	og	sosu-assistenterne,	da	lægen	gerne	
vil	tale	med	nogen	med	en	længere	faglig	uddannelse.	

En	anden	medarbejder	oplever	at	bygge	bro	mellem	
teams,	der	er	fysisk	adskilt	mellem	to	etager.

”Når	jeg	har	nye	kolleger	i	vagt.	De	skal	agere	mellem	to	
etager.	Jeg	skal	sikre	god	dialog	og	respekt.	Jo	mere	
forskellige,	jo	mere	lærer	og	flytter	vi	os.”	(Ena,	
medarbejder)

Der	er	også	en,	der	oplever	at	være	brobygger	mellem	
forskellige	skiftehold	på	plejecenter,	når	der	opstår	
gnidninger,	brok	og	utilfredshed	med	overlevering,	hvor	
han	fokuserer	på	problemløsningen	og	kommunikation.
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Få	bragt	aktører	sammen,	så	der	kan	udveksles	idéer	og	ressourcer

”Hvis	en	forening	gerne	vil	have	nye	rekvisitter,	kan	
jeg	give	kontakten	videre	til	en	leverandør.	Eller	en	
medarbejder,	der	kunne	tænke	sig	at	få	erfaring	et	
andet	sted	fra,	så	kan	jeg	sørge	for	kontakten	til	et	
andet	idrætsanlæg.”	(Karen,	leder,)

”Det	bruger	jeg	mest	i	forhold	til	borgeren.	At	bygge	
bro	imellem	aktører	og	skabe	muligheder.	Der	er	vi	
stedet	i	midten,	hvor	vi	kan	lægge	rum	eller	
mandskab	til.”	(Rikke,	medarbejder)



De	fire	elementer	i	koblingskompetencer	
Kommunikator

’Kommunikator’	forstås	af	interviewdeltagerne	mest	
som	en	dagligdags	funktion.	Nogle	fokuserer	på	
envejskommunikation	(information)	og	andre	på	at	
være	lyttende.	

”Vi	kommunikerer	jo	dagligt.	Men	kommunikation	
betyder	også	meget,	at	man	er	lyttende.”	(Lene,	
medarbejder)

”Jeg	har	fået	en	ny	hal.	Og	der	er	en	masse	vaner, jeg	
skal	få	styr	på	og	hvad,	der	er	smartest.	Vi	skal	have	nyt	
låsesystem,	og	det	skal	jeg	kommunikere	ud	til	
foreningerne.”	(Karen,	leder)

En	medarbejder	oplever	sig	selv	som	kommunikator,	
når	han	modtager	frivillige	fra	støtteforeningen	til	
plejecenter	– at	de	skal	tages	godt	imod	og	få	lyst	til	at	
komme	tilbage.

Et	eksempel,	der	er	tættere	på	projektets	definition,	er	
en	medarbejders	oplevelse	af,	at	være	kommunikator	i	
kompetenceudvikling	til	en	anden	faggruppe.
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Bringe	sprog,	forståelser	og	fagudtryk	på	en	fælles	nævner

Der	ses	også	et	politisk	aspekt	af	rollen.

”Det	er	jo	noget	vi	bruger	hele	tiden.	Jeg	står	i	midten	
og	skal	kommunikere	dét	ud,	som	kommer	oppefra.	I	en	
politisk	organisation	er	der	jo	et	hierarki.	Jeg	skal	være	
klar	i	kommunikationen,	så	alle	forstår	krav	og	
efterlever	det	– men	uden	at	være	politibetjent.”	(Else,	
leder)



De	fire	elementer	i	koblingskompetencer	
Koordinator

Interviewdeltagerne	tænker,	ligesom	med	
kommunikator,	på	koordinator	som	mere	praktisk	
koordinering	i	hverdagen.	Nogle	oplever,	at	det	er	
lederen,	der	koordinerer,	mens	det	andre	steder	
opleves	som	uddelegeret	til	medarbejderne.

”Hvis	en	forening	gerne	vil	bruge	faciliteter	samtidig	
med	andre,	så	sørger	jeg	for	at	det	er	til	alles	
tilfredsstillelse.”	(Karen,	leder)

”I	forhold	til	at	udføre	det	arbejde	de	skal	hver	dag	i	
teamsne,	der	blander	jeg	mig	aldrig	i	hvad	de	laver.	Det	
er	jo	deres	arbejdsopgave,	det	klarer	de	selv.	Hvornår	de	
har	tænkt	sig	at	gøre	tingene,	kommer	ikke	mig	ved,	det	
skal	bare	laves.	Min	rolle	er	at	have	lagt	rammen.”	(Else,	
leder)
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Få	afstemt	handlinger	og	udvikl	normer	for	samarbejde

Som	med	kommunikator-funktionen	er	der	flere,	der	
tænker	mest	i	opgaver	de	selv	varetager,	og	ikke	i	
forhold	til	samarbejdet.

”Den	er	mest	intern	for	mig	i	hvert	fald:	sørge	for	at	
nogen	er	på	arbejde og	have	overblik,	så	det	alt	ikke	
foregår	på	én	gang.”	(Rikke,	medarbejder)



De	fire	elementer	i	koblingskompetencer	
Kooperator

’Kooperator-begrebet’	var	for	de	fleste	
interviewdeltagere	ukendt.

”Kooperator,	det	skal	jeg	lige	have	en	forklaring	på.”	
(Ole,	teknisk	servicemedarbejder)

”Hvad	mener	I	med	det,	hvad	er	det?”	(Else,	leder)

“Jeg	er	ikke	helt	sikker	på	hvad	I	mener?”	(Rikke,	
bibliotekskoordinator)

Efter	at	have	fået	læst	projektdefinitionen	op,	blev	
svarene	mere	konkrete.

”De	gange	hvor	vi	skulle	spare	på	området,	har	vi	selv	
investeret	i	det	her	– nogle	er	måske	gået	ned	i	tid	eller	
omlagt	arbejdstider.	Vi	lægger	en	del	af	os	selv	i	det	her.	
Og	det	er	også	en	investering	i	pladsen,	for	så	kan	vi	alle	
sammen	blive	her.”	(Lene,	medarbejder)
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Få	folk	til	at	investere	i	samarbejde	og	forpligte	sig	i	arbejdet

”Sådan	et	hus	her	lever	når	vi	får	alle	med.	Så	er	de	inde	
til	konferencen,	hvor	vi	får	snakket	igennem	’hvad	gør	vi	
ved	det	her	problem’.	Og	så	har	alle	jo	et	ejerskab.	Det	
bliver	et	tværfagligt	samarbejde,	som	vi	måske	ikke	har	
haft	så	meget	før.	Det	giver	ejerskab,	at	vi	har	et	fælles	
problem	som	vi	alle	har	forpligtet	os	til	at	løse.”	(Else,	
leder)



Svar	på	videokernespørgsmål
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Q1:	Hvad	ser	du	som	afgørende	for,	at	flere	fagligheder	kan	være	sammen	om	at	løse	den	
kerneopgave,	der	er	på	din	arbejdsplads?

27

”Jeg	synes	det	kunne	være	rigtig	vigtigt,	at	
få	lagt	frem	hvilke	opgaver,	der	skal	
varetages.	Ikke	nødvendigvis	ud	fra	hvilken	
faglighed	man	har,	men	ud	fra	ens	
kompetencer.	For	jeg	synes	der	er	stor	
forskel	på,	hvilke	kompetencer	man	har	
med	udover	sin	faglighed,	så	det	bliver	
vægtet	højt	også.”	(Monika,	medarbejder)

”Jamen	det	er	jo	at	vi	selvfølgelig	er	
hænder	nok.	Ellers	så	kan	vi	jo	ikke	nå	
det	hele.	Og	så	at	vi	kan	arbejde	på	
tværs	– brobygger.”	(Anja,	medarbejder)

”Det	er	at	man	har	en	god	dialog	
omkring	tingene.	Umiddelbart,	at	man	
ved	hvor	man	går	ind	og	finder	det	der	
skal	bruges.	Det	er	umiddelbart	det	jeg	
kan	svare	på	det	som	jeg	forstår	
spørgsmålet.	Og	at	man	selvfølgelig	er	
de	mennesker,	der	skal	være	for	at	kunne	
løse	de	opgaver.” (Ole,	medarbejder)

”Helt	klart,	at	man	har	respekt	
for	hinandens	områder	og	
respekt	for,	at	man	er	
ligeværdig.”	(Else,	leder)



Q2:	Hvilke	udfordringer	oplever	du	i	din	hverdag,	når	du	skal	koble	din	egen	faglighed	med	
andre	fagområder?
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”Jeg	har	de	udfordringer,	at	ikke	alle	ved	hvad	
en	ergoterapeut	er,	og	hvad	det	egentlig	er	jeg	
står	for.	Så	det	kan	være	rigtig	svært,	at	få	
personalet	til	at	forstå	hvad	det	er	jeg	kan	byde	
ind	med.	Så	det	stiller	rigtig	store	krav	til	mig	
og	mine	personlige	kompetencer	til	at	få	
formidlet	min	faglighed.”	(Monika,	
medarbejder)

”Jeg	tænker	tid	mest	af	alt.	Tid	i	forhold	til	at	
man	har	nogle	opgaver	man	laver,	så	hvis	man	
skal	gå	ind	og	koble	den	anden	vej,	så	skal	der	
være	noget	tid	man	kan	tage	fra	til	at	gå	ind	i	
noget	andet.	Og	det	kan	det	nogle	gange	nemt	
drukne	på,	at	så	ender	man	med	det	man	
normalt	laver,	i	stedet	for	at	gå	ind	og	lave	
nogle	koblinger.”	(Rikke,	medarbejder)

”Det	ved	jeg	ikke	rigtig	om	jeg	
oplever	som	en	udfordring.	Jeg	
tror	ikke,	at	det	er	det	ord	jeg	
vil	bruge.	For	jeg	synes	ikke,	at	
det	er	en	udfordring,	jeg	synes,	
at	det	forløber,	det	fungerer.”	
(Karen,	leder)

”Det	tror	jeg	er,	at	man	nogle	gange	er	ude	i	nogle	lange	
forklaringer	hvis	ikke	de	forstår	det,	som	jeg	synes	er	det	
måske	indforstået.	Jeg	tænker	bare	at	’jamen	I	skal	jo	
bare	gøre	sådan	og	sådan,	ikke’,	’I	tager	jo	bare	en	et	
eller	andet’,	og	så	tror	jeg	måske,	at	de	ved	hvad	det	er.	
Så	jeg	tror,	at	det	er	den	udfordring,	der	er	i	det.	Dårlig	
kommunikation,	ikke	så	specifikt.”	(Anja,	medarbejder)



Q3:	Hvilke	muligheder	ser	du	i	dit	arbejde,	når	du	kobler	din	faglighed	med	andre	
fagområder?
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”Det	bliver	sjovere,	og	vi	når	længere,	fordi	vi	
lige	pludselig	er	nogle	flere	mennesker,	der	kan	
gøre	noget	sammen,	og	som	kommer	fra	nogle	
forskellige	fagligheder	og	personlige	steder.	Så	
på	den	måde	når	vi	simpelthen	bredere	ud.	
Fællesmængden	bliver	større,	og	den	bliver	også	
større	end	hvis	du	bare	har	to	ved	siden	af	
hinanden.	Fordi	man	sparrer	pludselig	på	en	
anden	måde	end	når	man	sidder	med	nogle	fra	
det	samme	faglige	område	og	nemt	kører	ud	ad	
et	spor.	Så	glemmer	man	at	der	findes	en	hel	
verden	her,	og	når	den	så	kommer	indover,	så	
blomstrer	det	pludselig og	vi	når	længere	ud	for	
borgeren.”	(Rikke,	medarbejder)

”Jamen	det	er	der,	vi	kan	udvikle	og	
udveksle	på	de	koncepter,	vi	har	rundt	
omkring.	Eller	udfordre	hinanden	på	om	
det	er	godt	nok	det,	vi	gør.”	(Karen,	leder)

”Måske	for,	at	udvide	min	egen	faglighed	
med	at	få	udviklet	mine	kompetencer	ved	
at	komme	ind	på	andre	fagområder.	Bare	
det,	at	jeg	ser	hvordan	man	gør	det,	får	jeg	
mulighed	for	at	løse	opgaven	selv	næste	
gang,	uden	at	skulle	kontakte	den	
implicerede	håndværker.	Det	ser	jeg	som	en	
positiv	ting,	egentlig.” (Ole,	medarbejder)



Analyse
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Analyse	- model
Udvalgte	faktorer	der	på	forskellige	stadier	spiller	ind	på	udfoldelsen	af	
koblingskompetencer
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Uddannelse

På	begge	plejecentre	tales	der	om,	at	arbejdsopgaver	
og	samarbejdet	mellem	forskellige	fagligheder	(læger,	
sygeplejersker,	Sosu-hjælpere,	assistenter	og	
aktivitetspædagog)	er	blevet	bedre	og	mere	flydende.	

Flere	medarbejdere	nævner	uddannelsesforløbet	som	
betydningsfuldt	for	dannelsen	af	opfattelser	om	egen	
og	andres	fagligheder	– som	påvirker	samarbejdet	på	
tværs.

”Dengang	jeg	tog	min	uddannelse	som	sygeplejer,	var	
læger	og	sygeplejersker	meget	adskilt	- i	kasser.	I	dag	er	
det	mere	flydende	og	der	er	tillid	til,	at	hvis	man	har	set	
noget	mange	gange,	så	kan	man	godt	udføre	det:	’prøv	
om	du	kan’.	Det	er	også	vigtigt	med	fælles	ansvar	for	at	
tingene	bliver	gjort.	Ikke	én	person,	der	hænger	på	den.	
I	dag	skal	elever	i	praktik	allerede	efter	første	teori	som	
noget	nyt.”	(Ena,	medarbejder)

”De	nyuddannede	assistenter	har	en
tendens	til	at	sige	’jeg	er	assistent,	jeg	skal	ikke	det	og	
det’.	Men	det	er	der	ikke	noget,	der	hedder	– vi	hjælpes	
ad,	vi	er	et	fagligt	team.	Og	det	fremhæver	vi	ved	
ansættelsessamtalen.”	(Lene,	medarbejder)

”Den	erfaring	jeg	har	gjort	mig	med	årene	er,	at	når	jeg	
bliver	uddannet	assistent,	så	er	jeg	lidt	på	lige	fod	med	
en	sygeplejerske.	Og	en	sygeplejerske	har	ikke	med	
nedre	toilette,	rengøring,	indkøb	og	alle	de	ting	at	gøre	
– men	det	har	ikke	noget	med	det	at	gøre.	Jeg	er	
uddannet	på	lige	fod	med	en	hjælper,	for	normalt	har	
man	hjælper-uddannelsen	først,	og	så	får	man	
assistenten.	Så	selvfølgelig	har	jeg	alle	de	
arbejdsopgaver	med	mig,	det	er	der	bare	nogle	af	dem	
der	glemmer.	For	’nu	skal	jeg	have	med	medicin	og	sår	
at	gøre’.	De	kommer	op	på	en	piedestal.	Hvor	vi	her	på	
stedet	gør	meget	ud	af	’kom	nu	ned,	vær	et	menneske	
som	alle	os	andre’”.	(Lene,	medarbejder)

Analyse
Uddannelse	former	opfattelser	af	roller	og	forventninger	til	
samarbejde	på	tværs
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På	de	fire	besøgte	arbejdspladser	er	det	tydeligt,	at	
arbejdspladskulturen	danner	en	ramme	for	hvordan	
medarbejdere,	med	forskellige	fagligheder,	går	til	
hinanden	og	bruger	hinandens	kompetencer	i	
samarbejdet.	

Kulturen	på	arbejdspladsen	kan	ses	som	det	øverste	
niveau,	som	spiller	ind	på	- og	påvirkes	af	- ledelse,	
medarbejder-attitude	og	det	daglige	samarbejde.

”Det	psykiske	arbejdsmiljø	- hvis	det	er	godt,	så	yder	
man	mere.	At	man	kan	have	den	dialog	– man	tør	godt	
komme	og	sige	tingene	højt	i	stedet	for	’ej	jeg	er	bare	
hjælper,	hun	ved	bedre’,	og	samtidig	anerkende	det	hvis	
jeg	ikke	ved	nok	og	sige	det	og	gå	ud	og	finde	en	
samarbejdspartner.”	(Lene,	medarbejder)

På	to	af	de	fire	arbejdspladser	nævner	
interviewdeltagere,	at	der	hersker	en	opfattelse	af,	at	
man	ikke	kan	undvære	hinanden.

”Vi	kan	ikke	undvære	hinanden,	alle	er	lige	vigtige,	men	
vi	har	forskelige	kompetencer	og	dem	skal	vi	selvfølgelig	
være	bevidste	om.	Så	for	mig	er	det	at	have	
ligeværdigheden,	alle	er	lige	vigtige	og	skal	have	lige	
meget	anerkendelse	for	deres	arbejde.	Vi	har	bare	
forskellige	kompetencer.”	(Else,	leder)

”Vi	var	til	et	møde	og	så	sagde	en	af	medarbejderne,	at	
’vi	kan	ikke	undvære	hinanden’,	og	det	synes	jeg	var	en	
helt	fantastisk	måde	at	se	det	på.”	(Hans,	leder)

Analyse
Arbejdspladskulturen	og	arbejdsmiljø
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Ledelse

Ledelsen	på	de	forskellige	arbejdspladser	griber	
opgaven	forskelligt	an,	såsom	hvor	tæt	man	går	på	den	
daglige	koordinering	af	arbejdsopgaver,	og	hvor	tæt	
man	er	på	’gulvet’	i	forhold	til	at	forstå	medarbejdernes	
daglige	udfordringer	og	opgaveløsninger.	

Det	får	betydning	for	både	medarbejdernes	opfattelse	
af	tillid	kontra	kontrol,	og	samtidig	i	hvor	høj	grad	
ledelsen	forstår	og	accepterer	de	faglige	vurderinger,	
som	medarbejderne	kommer	med.

På	et	af	plejecentrene	arbejdes	der	med	værdibaseret	
ledelse,	hvor	lederen	udviser	tillid	til,	at	medarbejderne	
selv	kan	vurdere	opgaveløsningen.

”Hvordan	skal	jeg	nu	være	sikker	på	at	når	jeg	ikke	er	
der,	at	tingene	bliver	gjort.	Man	kan	jo	ikke	gå	her	og	
være	politibetjent.	Så	værdibaseret	ledelse,	at	jeg	har	
tilliden	til,	at	når	rammerne	er	sat,	så	laver	de	også	det	
arbejde	de	skal	– og	det	gør	de	jo.”	(Else,	leder)

”Ledelsen	kan	ikke	forstå	det.	De	forventer,
at	vi	skal	have	borgerne	med	til	at	bage,	men	det	gider	
borgeren	ikke.	Det	er	ønsketænkning	fra	ledelsen.	De	er	
her	jo	ikke	hele	tiden	– f.eks.	sidder	distriktschefen	et	
andet	sted.”	(Irene,	medarbejder)

Irene	fortæller	også,	at	en	coach	udefra	har	været	på	
arbejdspladsen	for	at	optimere	arbejdsprocesserne,	
men	at	coachen	ikke	havde	god	nok	forståelse	for	
medarbejdernes	faglige	vurderinger.

”Man	kan	ikke	altid	skynde	sig,	da	man	er	nødt	til	at	
tage	hensyn	til,	om	borgeren	har	en	dårlig	dag.	Man	er	
nødt	til	at	tage	hensyn	til	borgerens	behov.”	(Irene)

Irene	føler	ikke,	at	der	bliver	lyttet	nok	til	hende.	

”Jeg	er	nederste	led	i	hierarkiet.”	”Vi	har	ikke	så	meget	
at	skulle	have	sagt.”	(Irene)

Analyse
Ledelse
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Medarbejder-
nes ansvar,	
roller	og	
attitude

Blandt	de	interviewdeltagerne	Antropologerne	har	talt	
med,	lægger	flere	vægt	på	betydningen	af	
medarbejdernes	attitude	omkring	samarbejde	og	
ansvar	for	opgaveløsningen	på	tværs	af	faggrupper	og	
hierarkier	– hvilket	hænger	sammen	med	arbejdsmiljø,	
kultur	og	ledelsen.	Flere	oplever,	at	det	er	vigtigt	at	
have	en	positiv	attitude	over	for	at	løse	opgaver,	der	
ikke	ligger	direkte	i	arbejdsbeskrivelsen.	Det	velkendte	
mantra	’man	skal	være	omstillingsparat’,	bruges	af	flere	
til,	at	beskrive	de	krav	en	moderne	tværfaglig	
arbejdsplads	stiller	til	sine	medarbejdere.

”Det	kan	godt	være,	at	jeg	er	håndværker	og	får	en	
højere	løn	end	Bente,	men	det	betyder	ikke,	at	jeg	ikke	
kan	tage	en	skraldespand.	Førhen	var	der	store	skel.	I	
dag	bruger	vi	hinandens	kompetencer.”	
(Jan,	medarbejder)

”For	at	koble	fagligheder	er	det	vigtigt	med	en	attitude	
om	gerne	at	ville.”	(Rikke,	medarbejder)

”Lige	efter	fusionen	var	der	nogle	
fagligheder,	som,	i	hvert	fald	i	borgerservice-delen,	var	
meget	fokuserede	på	kun	at	være	pas,	kørekort	og	
NemId.	Og	det	kunne	jeg	godt	se	på	den	lange	bange,	
det	holder	ikke,	for	der	er	meget	udsving	i	sæsoner.	Så	
det	handler	om,	at	når	man	er	ansat	her,	så	er	man	
ambassadør	for	hele	stedet.	At	man	udnytter	den	
synergi.”	(Hans,	leder)

”Der	er	ikke	nogen	der	ikke	vil	smøre	mad,	selvom	man	
er	assistent.	Nogle	steder	er	det	meget	delt	op.”	(Ena,	
medarbejder)

Her	spiller	kooperator-kompetencen	også	ind.

”Det	går	galt,	når	der	er	mangel	på	ansvarsfølelse	for	
opgaverne.	Hvis	de	ikke	føler	ansvar,	så	gør	de	det	ikke.”	
(Irene,	medarbejder)

Analyse
Medarbejdernes	ansvar,	roller	og	attitude
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Under	arbejdspladsbesøgene	viste	det	sig,	at	digitale	
systemer	til	dokumentation	og	opgavestyring,	samt	
kommunikation	over	e-mail,	har	en	stor	betydning	for	
udfoldelsen	af	flere	elementer	i	koblingskompetencer.	
Som	beskrevet	i	caseeksempler,	kan	de	digitale	
redskaber	både	fremme	og	hæmme	samarbejde,	
kommunikation	og	forståelse.

Det	afhængende	er,	om	medarbejderne	bruger	
redskabet	som	udgangspunkt	for	dialog,	koordinering	
og	forståelse,	eller	om	det	bliver	unødvendig	topstyring,	
der	gør	sagsgangen	mere	besværlig.	

De	to	beskrevne	dokumentations-
og	styringsredskaber	Synchronicer og	BPSD-system	
bruges	på	vidt	forskellige	måder	af	både	medarbejdere	
og	ledelse.

Med	Synchronicer er	det	ikke	lykkes	ledelsen	at	skabe	
en	fælles	forståelse	i	medarbejdergruppen	om	de	
positive	effekter	– måske	fordi	det	i	højere	grad	er	til	
gavn	for	lederens	overblik	og	den	samlede	virksomheds	
brug	af	ressourcer,	hvilket	kan	virke	fjernt	for	
medarbejdere	på	gulvet.

Derimod	bruges	BPSD-systemet	som	et	stærkt	værktøj,	
der	samler	forskellige	faggruppers	viden	og	erfaringer	
og	skaber	dialog	og	målrettet	opgaveløsning.	

Analyse
Digitale	styrings- og	dokumentationsredskaber	er	en	stor	del	
af	samarbejdet	på	tværs
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De	borgere	Antropologerne	talte	med	på	
arbejdspladsbesøg,	var	ikke	bevidste	om	personalets	
fagligheder.	For	dem	er	det	vigtigt,	at	de	får	en	god	og	
venlig	service,	og	kan	få	hjælp	til	de	problemer	de	har.

Ole	mærker	ikke,	at	personalet	har	forskellige	
fagligheder.	Det	er	ikke	noget,	han	tænker	over.	Han	har	
tillid	til,	at	de	kan	det,	de	skal	– og	at	de	koordinere	i	
forhold	til	arbejdsopgaver	indbyrdes.	

”De	giver	sig	tid	til	at	hjælpe,	hvis	vi	har	spørgsmål.	Hvis	
der	opstår	problemer,	taler	vi	om	det	og	løser	det.	Det	
er	rart	at	være	her.”	(Frans,	beboer	på	ældrecenter)

Maren	tænker	på	kulturstationen	
som	en	samlet	enhed	og	synes	generelt,	at	servicen	er	
ok.	Hun	tænker	ikke	så	meget	over,	at	medarbejderne	
har	forskellige	fagligheder,	men	får	hjælp	til	det,	hun	har	
behov	for.

Kristine	fortæller	om	en	situation,	hvor	slikautomaten	
gik	i	stykker,	men	receptionisten	i	svømmehallen	hjalp	
med	at	finde	et	telefonnummer,	hun	kunne	ringe	til,	så	
den	kunne	ordnes.

Analyse
Borgernes	opfattelse	af	fagligheder
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Konklusioner	og	anbefalinger
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Erfaringen	fra	de	fire	arbejdspladsbesøg	viser,	at	der	er	
strukturer	på	flere	niveauer,	der	spiller	ind	på	
udfoldelsen	af	koblingskompetencer.	Det	vil	være	
interessant	at	udfolde	disse	perspektiver	yderligere	for	
at	få	et	samlet	billede	af	hvad,	der	spiller	ind	på	
samarbejde	og	forståelse	af	fagligheder.

Antropologerne	har	erfaret,	at	de	fire	begreber	som	
elementer	i	koblingskompetencer,	er	vanskelige	at	
bruge	ude	i	praksis,	da	medarbejdere	og	ledelse	har	
andre	forståelser	af	begreberne	end	de	definitioner,	der	
er	givet	fra	projektet.	Det	kan	derfor	være	brugbart,	at	
revidere	hvordan	koblingskompetencer	italesættes	til	
videre	undersøgelse	i	praksis,	så	der	skabes	et	fælles	
forståelsesgrundlag	– man	kan	pudsigt	nok	sige,	at	
kommunikator-funktionen	bør	bruges	til	at	få	skabt	en	
fælles	forståelse	af,	hvad	det	er	vi	taler	om,	når	vi	taler	
om	koblingskompetencer.

Flere	af	interviewdeltagerne	på	arbejdspladserne	har	
vist	interesse	for	yderligere	information	om	projektet	
og	hvad	det	kommer	frem	til.	Helt	konkret	vil	Ole	
Jensen,	leder	på	Kulturstationen	Vanløse,	gerne	
inddrages	mere,	da	han	er	meget	optaget	af	emnet.

Konklusioner	og	anbefalinger
Anbefalinger	til	videre	arbejde	med	koblingskompetencer
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