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Formål
Inspiration til, hvordan 
arbejdsfællesskaber kan inddrages i 
det ergonomiske arbejde på pleje og 
omsorgsområdet
Forståelse af modellen for 
arbejdsfællesskaber
1-2 metoder, du har lyst til at prøve 
hjemme

Proces
Oplæg 
Små dialoger
En større metodeafprøvning 
på gulvet

Formål og proces



Arbejdsfællesskaber
- Et værn mod høje 
følelsesmæssige krav?

Tidspunkt Programpunkt

11.00 Velkomst, tjek-ind ved Lasse Rønnoe og Mads Kristoffer Lund

11.15 Arbejdsfællesskaber: Oplæg og processer

12.00 Det faglige fællesskab: Dilemmaøvelse

12.25 Afrunding og læring: Den bedste brik i værnet

12.30 Tak for i dag

Program



Hvad er et arbejdsfællesskab?

Et arbejdsfællesskab er en 
gruppe mennesker, der er 
afhængige af hinanden for at 
lykkes med deres fælles 
kerneopgave.



Hvad kræver et godt arbejdsfællesskab?

arbejdsmiljøkøbenhavn

• Kendskab til og forståelse 
for hinandens 
arbejdsområder

• At det er nemt at få 
kontakt til hinanden, hvor 
det bliver muligt at række 
ud og byde sig til

• 2+2=3 versus 2+2=5



Fra … Til …

Lotte Svalgaard: Elefanten i rummet (2019)



Hvordan arbejder jeg med at styrke de 
fællesskaber, som jeg arbejder med?

Summesnak



Kern-
opgaven

Fokus på:
Sammenhængen på 
tværs
§ Mellem faggrupper
§ Mellem leder og 

medarbejder
§ Mellem bestiller og 

udfører
§ Mellem dag-, 

aften- og natskiftet

Hvor:
§ Ledergruppen
§ MED
§ Personalemødet

Den 
ressourceudmåling 
fra visitationen er 
svær, hvis vi skal 
gøre det sikkert

Hvorfor ser vi ikke 
sygeplejersken 
noget mere?

Gad vide 
hvordan de 
gør det om 
aftenen?



Metode: Ønskebrønd 
(metode 4 i kataloget)

• Hvad gør I andre, som er hjælpsomt for os?

• Hvad ku’ I gøre mere af? Mindre af?    …send sedler

• Perspektivskifte: Hvad har de andre brug for? 

• Hvad er særligt vores opgave i kæden for at spille   

andre gode?

Brobygning og teamfeedback

arbejdsmiljøkøbenhavn



Hvad er dine erfaringer med at skabe 
fællesskab mellem grupper og mellem 

ledelseslag? 

Summesnak



Kerne-
opgaven

Fokus på:
§ Den konkrete opgaveløsning
§ Gennemgang af opgaven og 

mulige risici
§ Hvordan får jeg hjælp/afløsning?
§ Hvordan taler vi sammen?
§ Hvad er vigtigst, at få gjort?
§ Plads til små briefinger?

Hvor:
§ Nærmeste makker
§ Nærmeste leder
§ Arbejdsgruppe/team
§ Tvær- eller monofagligt



Metode: Tjek-ud ved møder
Hvilke beslutninger er truffet?

Mål: Hvad arbejder vi fælles hen imod den næste periode? 

Effekt: Hvordan finder vi ud af, om beslutningerne virker efter hensigten?

Indsats: Hvad har vi aftalt, at vi hver især gør?

Reference: Bo Vestergaard

Klarhed om roller og aftaler
(se metode 9 i kataloget)

arbejdsmiljøkøbenhavn



Hvad er vigtigt at have klarhed over i 
den daglige opgave hos jer for at få 

mest muligt fodslag?

Summesnak



Fokus på:
§ Faglig udvikling
§ Iagttage/reflektere
§ Faglige normer/kloge greb
§ Professionel uenighed
§ Feedback-kultur
§ At tale om og løse faglige 

dilemmaer

Hvor:
§ Træningsdage
§ Faglige fora
§ Supervisionsgruppen
§ Når en metode skal udvikles
§ Casegennemgang/evalueringer



Fra dilemma til paradoks
Find materialet på www.amk.kk.dk

arbejdsmiljøkøbenhavn

Et fagligt dilemma.. 

Sanne
Situationsbestemt

Bente
Aftaler og sikkerhed

http://www.amk.kk.dk/


Fra person til sag



Fra person til sag



Hvilke faglige tilgange har vi hos os?
Hvad virker?

Summesnak



Kerne-
opgaven

Fokus på:
§ Psykologisk tryghed
§ Opbygge tillid og 

kendskab
§ At styrke det 

relationelle
§ At høre til

Hvor:
§ Sociale mødesteder
§ Frokost
§ Den fælles pause
§ Small-talk før mødet
§ Trivselsgrupper



arbejdsmiljøkøbenhavn

Erfaringer med psykologisk tryghed
(Metode 17 i kataloget)

Interview hinanden 2 og 2:
Fortæl om en konkret oplevelse i teamet, hvor du oplevede psykologisk tryghed: 

Interviewspørgsmål:
• Hvad skete der?
• Hvordan kom den psykologisk sikkerhed til udtryk?
• Hvad betød det for dig personligt?
• Hvad betød det for opgaveløsningen? 

Noter læringspunkter og præsenter dem i plenum

Kalder denne øvelse på nye aftaler/handlinger? Noter dem, og del jeres overvejelser i plenum.
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5 typer hjælp 

1. Praktisk hjælp
-en hjælpende hånd, ekstra 
ressourcer, låne redskaber...

2. Følelsesmæssig støtte
-kolleger og leder er villige til at 
lytte og snakke, læsse af…

3. Bedømmelses støtte
-kolleger og leder hjælper med at 
bedømme det arbejde du 
udfører, hensynsfuldt og 
konstruktivt...

4. Informations støtte
at få vigtige informationer, f.eks. 
om planer, økonomi, gode tips, nye 
idéer/forslag 

5. At tilhøre en gruppe
- at være en del af en gruppe, ”et 
hold, som står sammen om at få 
løst opgaverne. En støttende 
atmosfære…



Hvad giver tryghed og 
sammenhængskraft

hos jer? 

Summesnak



Den faglige tilgang er et 
fælles anliggende

Den faglige tilgang må ikke blive et individuelt ansvar, tværtimod 

kan faglighed betragtes som en organisatorisk holdsport, som 

noget, vi sammen har ansvar for kontinuerligt at arbejde med på 

mange forskellige niveauer.

Høgsted, Birkmose m.fl.



Fra dilemma til paradoks
Find materialet på www.amk.kk.dk

arbejdsmiljøkøbenhavn

Et fagligt dilemma fra hjemmeplejen

Sanne
Situationsbestemt

Bente
Aftaler og sikkerhed

http://www.amk.kk.dk/


Gå hen til det hjørne, du er 
mest optaget af
Del med sidemanden: 
Hvorfor står du her?

En pointe?
En metode?
En ide eller overvejelse 
undervejs?

Afrunding


