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9FORORD

FORORD

Det professionelle samarbejde er ikke fastfood og tomme kalorier, som vi blot 
kan række ud efter. Det professionelle samarbejde er veltilberedt powerfood, 
der kalder på indsigt og handling. 

Ræk mig lige samarbejdet – tak! er baseret på erfaringer fra 22 års udviklings-
arbejde med over 25.000 medarbejdere og ledere – og mere end 3.000 ’gulv-
dage’	med	uddannelse	og	træning	af	flere	end	1.000	 ledere	og	facilitatorer.	
Bogen	handler	om	de	egenskaber,	som	råstoffet	samarbejde	besidder.	Den	
inspirerer til, hvordan du kan bruge egenskaberne til at skabe fantastisk sam-
arbejde. Og den giver en grundlæggende forståelse af, hvorfor samarbejdet 
hele tiden kan og skal udvikles!

Du	får	det	serveret	i	et	enkelt	sprog	og	med	flittig	brug	af	metaforer.	Det	
ligger et pænt stykke væk fra alle ordene i de mere teoretiske samarbejdsbib-
ler. Til gengæld er det let at omsætte til både forståelse og handling, og du 
kommer ikke til at kede dig. Bogen præsenterer ingrediens for ingrediens det, 
der fører frem til den sunde og velsmagende gryderet, som et professionelt 
samarbejde er. Den vigtigste ingrediens er dig. 

Som forfattere til bogen og specialister i det professionelle samarbejde har 
vi så mange gange været vidner til, hvad samarbejde kan – og vi er gennem 
årene blevet mere og mere forelskede i magien, der opstår, når det folder sig 
ud. Det er, når mennesker tager ansvar og gør noget andet end det, de plejer, 
at samarbejde bliver meget mere end et begreb, der beskriver mennesker, 
der arbejder sammen.

En sætning vi ofte støder på er denne:

”Jeg orker ikke mere – nu passer jeg mit arbejde!”

Sætningen er fuldstændig meningsløs i vores univers. Gode faglige resulta-
ter skabes ikke udelukkende af dygtige fagpersoner. Gode faglige resultater 
skabes af fagpersoner, der er dygtige til at samarbejde. Vi kan ikke stemple 
ud af samarbejdet og ”passe vores arbejde” … for samarbejdet er også vores 
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arbejde. Livskvalitet for alle de levende borgere, brugere, patienter, klienter, 
elever,	børn,	unge	og	ældre	er	det	produkt,	offentlige	arbejdspladser	medska-
ber. Den kerneopgave er afhængig af, at vi stempler ind.

Vi er ansat til to ting: 

At levere faglighed og at levere professionelt samarbejde.

Dét handler denne bog om.

Vi har gjort os stor umage. Vi er gået udenom de tomme kalorier, og vi har 
gjort det på vores måde. Det betyder, at vi har gjort det med den dybeste 
respekt for alle de mennesker, der hopper i gryden, og med en god portion 
humor som uundværligt krydderi. 

Samarbejder vi ikke allerede?

Professionelt samarbejde. Det er vel det, vi alle udfører, når vi agerer sam-
men med kolleger og andre faggrupper? Nej, det er det ikke. Det er ikke nok 
at arbejde sammen. 

Det professionelle samarbejde er den særlige synergi, der opstår, når ledere 
og medarbejdere deler et fælles sprog for samarbejdet, så professionalismen 
fastholdes, og gode faglige hensigter ikke forsvinder. 

Det professionelle samarbejde skabes, når der er tydelige fælles rammer, 
ikke kun for den faglige del af ansættelsen men også for samarbejdet. Når 
man ved, hvad man er ansat til samarbejdsmæssigt. 

Det professionelle samarbejde er en kompetence, der står på et solidt fæl-
les mindset, hvor indstilling er alt. Den tænkning, der stemples ind med, 
afgør, hvad folk kan sammen, og dermed hvilken kvalitet borgeren i sidste 
ende oplever.
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En Maggi-terning af samarbejde

Vi har brugt 22 år sammen med medarbejdere og ledere på at indkoge bouil-
lonen af det gode, velfungerende og højtydende samarbejde: Det skabes i 
fællesskab mellem medarbejdere og ledere. Ingen ledere kan trylle magien 
frem uden medarbejdere. Ingen medarbejdere kan trylle magien frem uden 
ledere. Derfor er dette ikke en ledelsesbog, om hvordan man får medar-
bejderne med. For så ender ansvaret og ejerskabet hos lederne. Det er en 
samarbejdsbog, der henvender sig lige så meget til medarbejdere som til 
ledere, og som handler om det store ansvar, de deler: Det professionelle 
samarbejde. 

Bogen kan læses og bruges af alle medarbejdere på arbejdspladsen uan-
set rang, erfaring og uddannelse. Hvad enten du er den erfarne, universitets-
uddannede centerchef med mange kompetencegivende efteruddannelser 
på CV´et. Den unge, nyuddannede social- og sundhedsassistent. Dig, der er 
under uddannelse. Dig, der vil vedligeholde noget, der allerede er godt. Dig, 
der står midt i store problemer med samarbejdet. Eller dig, der har brug for 
støtte til at skabe en sund kultur. Og så er den til fællesskaber. De fællesska-
ber, der vil udvikle sammen, hvor både ledere og medarbejdere kan bruge 
bogen til netop det. Så kære leder, når du har læst bogen, så insistér på, at 
medarbejderne også læser den. Og kære medarbejder, når du har læst bogen, 
så insistér på, at din leder læser den.

Teori	er	fint	–	men	handling	slår	alt.	Vi	er	først	og	sidst	praktikere.	Vi	går	
efter: Hvordan gør man? Hvordan får vi det ned på jorden? Hvordan sikrer vi, 
at alle kan være med? Hvordan sikrer vi reel mening og ejerskab? 

Det er ikke vigtigt, hvor meget man kan, og hvor meget 
man ved. Det er vigtigt, hvad man gør. 

Du vil komme til at læse meget, du allerede vidste, men du får præsenteret 
nye redskaber og afgørende pointer i et sprog, der umiddelbart kan forstås og 
kan bruges med det samme. 

Vi har bestræbt os på at holde fast i enkelheden uden at forsimple. Vi har 
ikke bestræbt os på at leve op til akademiske dokumentationskrav. Vi har 
dog henvist til enkelte teoretikere, der har inspireret os i praksis. Empirien i 
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Ræk mig lige samarbejdet – tak!	er	altså	en	overdådig	buffet	af	fagprofessio-
nelle	medarbejdere	i	offentlige	stillinger.	

95	%	af	vore	kunder	kommer	fra	forskellige	offentlige	organisationer	i	staten,	
i regionerne og i kommunerne. Vores erfaringer er derfor helt overvejende 
høstet i bosteder, ældrecentre, IT-afdelinger, psykiatrien, administrative afde-
linger, skoler, handicapcentre, jobcentre, børnehaver, vuggestuer, stabe og 
forvaltninger. Det er alle de ledere og medarbejdere, der først og fremmest 
laver menneskearbejde, som er empirien i kapitlerne. 

Det betyder ikke, at denne bog er forbeholdt denne gruppe medarbejdere. 
De mekanismer, der fremmer eller forhindrer det professionelle samarbejde, 
tager	 ikke	meget	 hensyn	 til,	 om	 virksomheden	 er	 offentlig	 eller	 privatejet.	
Råstoffet	er	nøjagtigt	det	samme.	Både	medarbejdere	og	ledere	i	private	virk-
somheder vil med stort udbytte kunne læse med. Vi har bestræbt os på at leve 
op til vores eget mantra: 

”Det skal kunne bruges med det samme 
og kunne huskes om fem år.”

At gøre sig dygtige sammen for borgeren

Fællesskaber kan være helt fantastiske. Som i virkelig fantastiske, sjove, 
meningsfulde, trygge, udfordrende, afslappede, intense, udviklende og ener-
giske. Utallige er de gange, vi har oplevet fællesskaber rykke sammen og frigi-
ve den magi, der opstår, når ledere og medarbejdere gør sig dygtige sammen. 
Magien handler om, at noget, der var latent til stede i fællesskabet, kom ud. 
Og man kan blive totalt afhængig af det. 

Det er vi. 

Vi takker ydmygt for alle de oplevelser, vi har fået. For den tillid, vi er blevet 
mødt med. For alt det samarbejde, I har rakt til os. Og ikke mindst for alt det, 
vi har lært igennem så mange år.
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Og så mangler vi selvfølgelig hovedpersonen. Den person, der er centrum for 
alle forståelser og handleanvisninger i denne bog: borgeren. Det er alle de 
børn og voksne, gamle og unge, der er afhængige af professionelle menne-
skearbejderes faglige og samarbejdsmæssige dygtighed. Borgerne har ret til 
det absolut bedste. Det får de først, når fællesskabet rækker ud efter et sam-
arbejde, der fungerer. 

God fornøjelse!

Haslev & København den 1. juni 2021

René Jensen og Finn Salomonsen
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SÅDAN BRUGER DU 
BOGEN

Selvom bogen er relevant for alle slags arbejdspladser, henvender vi os først 
og	fremmest	til	den	offentlige	verden.	Her	er	der	mange,	mange	forskellige	
funktioner og faggrupper. Nogle har meget direkte kontakt til borgerne, andre 
har	en	mere	indirekte.	Men	om	du	står	i	første	geled	eller	arbejder	flere	led	
væk fra den direkte kontakt, så er alle bogens pointer lige relevante. For kva-
liteten af den opgaveløsning, du skaber med andre, bliver i sidste ende helt 
konkret virkelighed for den enkelte borger.

Og hvem er borgeren? Det er os alle sammen. Om vi er handicappede, 
børn, arbejdsløse, studerende, patienter, ældre, unge, psykisk syge, skattebe-
talere, brugere af genbrugspladser, pårørende, elever eller en farverig kombi-
nation af de nævnte … så er vi dybt afhængige af professionelle faggruppers 
evne til at samarbejde og løse opgaver.

Det vil sige, at når vi skriver ’borgeren’, erstatter du bare selv med ’bru-
ger’, ’barn’, ’patient’, ’klient’ eller lignende, så det passer til din professionelle 
virkelighed. Alle bogens eksempler er universelle i den forstand, at de beskri-
ver mekanikker, der foregår på alle arbejdspladser, også selvom eksemplerne 
henviser til et andet fagområde end dit. 

Vi insisterer på, at udvikling er et fælles ansvar mellem medarbejdere og 
ledere, og derfor henvender vi os til begge parter, men indimellem taler vi 
direkte til ledernes ansvar og andre gange til medarbejdernes.

Om det professionelle samarbejde

Når vi skriver ’det professionelle samarbejde’, så refererer vi til et særligt kvali-
tetsniveau og en tilstand, man skaber sammen. Det er ikke noget, der opstår, 
bare fordi man grupperer ansatte og fagligheder. 

Det samme gør sig gældende, når vi bruger begrebet ’team’. Team er 
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noget, som en gruppe professionelle har udviklet sammen. Team er altså ikke 
noget, der opstår, bare fordi man er administrativt udnævnt til det. Team refe-
rerer i langt højere grad til kvaliteten af det samarbejde, der foregår mellem 
de ansatte, end til nogle kasser og navne i et organisationsdiagram. Team er 
et niveau for samarbejdet, hvor 2+2=5.

For os er det professionelle samarbejde ikke bare nogle professionelle, der 
arbejder sammen. 

Det professionelle samarbejde er professionelle, 
der arbejder sammen på en særlig måde! 

Brug bogen som en kogebog

Når du læser bogen, vil du sikkert ofte tænke: ”Det her er da selvfølgeligt”, eller 
”Det er da indlysende”. Når du oplever det, så stop alligevel op og overvej, om 
det selvfølgelige og det indlysende er til stede der, hvor du arbejder. Og hvis 
ikke, så overvej hvorfor. Og gå på jagt efter mulige svar i bogen. Dette er en 
kogebog til det professionelle samarbejde, en formelsamling, en selvhjælps-
bog, et leksikon, en påstand og en manual – alt efter hvordan du læser bogen, 
og der vil være nogle retter, du tiltrækkes mere af end andre. 

Ligesom med alle andre kogebøger kan du vælge at gå meget struktureret 
til værks. Du kan bruge bogens ’opskrifter’ til at bygge samarbejdskulturen op 
med. Du kan også bruge bogen til at vedligeholde sunde kulturer. Og du kan 
vælge at plukke og sammensætte på kryds og tværs, alt efter de udfordringer 
og behov de professionelle fællesskaber har. Men ligesom i madlavning gæl-
der det for udvikling af sunde samarbejdskulturer, at der er nogle grundreg-
ler, man ikke kan gå på kompromis med. Det er for eksempel ret ambitiøst at 
koge pasta i 30 minutter og bagefter forvente, at den er al dente.

Vi har erfaret, at arbejdspladser der har: fælles sprog, fælles rammer 
og fælles mindset for kvaliteten i det professionelle samarbejde, simpelthen 
kan uendeligt meget mere, end de, der ikke har. De tre elementer – sprog, 
rammer og mindset – indeholder hele opskriften. Det er de tre begreber, vi 
folder ud i denne bog. Og så er der én ingrediens, der er vigtigere end alt 
andet, og det er … dig. Dit mod, din vilje, din indstilling, din personlighed. Det 
er lysten til at ville, der giver evnen til at kunne.
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Fra opskrift til udførelse

Når du har læst bogen, vil du bedre kunne opdage og forstå de sammen-
hænge, der enten styrker eller forhindrer et godt samarbejde. Du vil også stå 
med et sprog, der enkelt beskriver komplekse sammenhænge. Denne enkel-
hed gør handling lettere. Og det er netop handling, der er afgørende. Det er 
fint	at	have	teorien	på	plads,	men	at	få	noget	til	at	ske	og	at	flytte	samarbejdet	
i en bedre retning er bogens helt store ambition.

Teori er godt, men handling slår alt.





Del 1



INDBYRDES FORSKELLE, FÆLLES INDSTILLING 

Forestil dig et gammeldags stempelur ved indgangen til din arbejdsplads. 
Ledere og medarbejdere ankommer én ad gangen. Gad vide, hvilken indstil-
ling de stempler ind med? Hvilken forforståelse og tilgang de har til samarbej-
de? Formentlig stempler de ind med mange forskellige, hvilket er forklaringen 
på mange af de problemer, der opstår på arbejdspladser.

Hvis vi vil have samarbejdet til at blomstre, så er der nogle særlige forståelser 
og indstillinger, alle skal acceptere. Vi skal have lov til at være forskellige, men 
det er afgørende, at vi stempler ind med de samme indstillinger til samar-
bejde, og til hvad samarbejde er.



Kapitel 1





Det kommer du til at læse om i Kapitel 1:

• Hvordan vi ikke blot skal levere faglighed, 
men også samarbejde. 

• Hvordan vi som ledere skal skabe 
udgangspunkt for samarbejde.

• Hvordan vi som medarbejdere skal tage 
ansvaret for samarbejde.

• Hvorfor vi skal tænke på os selv som en 
motorcykel med to hjul. 

• Hvorfor det er vigtigt at have en synlig 
bagkant og et fælles mindset for, hvordan 
vi samarbejder i vores organisation. 
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FAGLIGHED OG 
SAMARBEJDE – DINE 

TO OPGAVER

Det professionelle samarbejde handler om at få faglige og personlige kom-
petencer til at samles om det suveræne mål: Borgeren skal have det bedst 
mulige. Når vi giver bogen undertitlen: ”Om at være ansat til mere end din 
faglighed” er det, fordi vi gerne vil understrege det første og vigtigste element 
i beskrivelsen af det professionelle mindset:

Vi er ansat til to ting!
Det er den mest potente og allervigtigste forståelse i det professionelle 

samarbejde. Vi bruger metaforen med borgeren på motorcyklen til at illustrere 
denne helt grundlæggende pointe.

Der skal være luft i begge hjul.

Borgeren

      Faglighed

      Samarbejde
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Billedet af borgeren på motorcyklen beskriver det, der er en indlysende logik, 
men som ofte opleves som en ny erkendelse. Og det er et paradoks, men ikke 
desto mindre et velkendt et af slagsen; at man på den ene side kan opleve 
noget som indlysende, og at det samtidigt kan være en ny forståelse. Hvis 
man	spørger	nogen,	hvad	de	er	ansat	til,	så	vil	de	fleste	henvise	til	det	faglige:

• ”Jeg er ingeniør og skal sørge for, at materiellet holder.”
• ”Jeg er pædagog og skal sørge for udvikling og trivsel.”
• ”Jeg er social- og sundhedsassistent og skal sørge for korrekt medicin- 

dosering.”
• ”Jeg er programmør og skal udvikle software, som fungerer.” 

Og det er rigtigt. Det er bare kun den ene del af sandheden. For hvis man 
ønsker at opbygge en organisation med en professionel samarbejdskultur, så 
er der to indsatser, som er lige vigtige: 

Faglighed og samarbejde

Faglighed er også samarbejde

Faglighed og samarbejde er de to hjul på motorcyklen. Og begge hjul skal 
være pumpet, for at motorcyklen kan køre. Der er noget, vi er ansat til at pro-
ducere, det er vores kerneydelse, opgaven, leverancen. Kvaliteten af det, vi 
producerer, er ligefrem proportional med vores evne til at få de to hjul på 
motorcyklen til at levere energi til hinanden. 

Alle vil kunne mødes om, at borgeren fortjener den bedst mulige køretur. 
Altså	kvalitet	i	omsorg,	pleje,	effektiv	sagsbehandling,	udvikling,	tryghed,	sup-
port, eller hvad end man har som kerneopgave. Okay, hvordan opnås den 
bedst mulige køretur så? Jamen, først og fremmest skal der da være faglighed 
til stede. Det vil sige, at uddannelse og erfaring er vigtige for borgerens oplevel-
se af kvalitet. Der skal være luft i det faglige hjul. Klart nok. Men er høj faglighed 
så nok? At du går på arbejde og er hamrende dygtig? At du passer dit arbejde? 
At du løser opgaverne til et stort 12-tal med kryds og slange nede i din egen 
faglige plovfure? For borgeren er det ikke nok! Faglighed bliver først for alvor 
forløst for personen på motorcyklen, når der også er luft i samarbejdshjulet. 
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Borgeren får ikke den fede køretur, 
hvis samarbejdet kører på fælgen.

I et professionelt mindset skal ledere insistere på, at både de selv og medar-
bejdere stempler ind med en bevidsthed om at være ansat til både at løse en 
faglig opgave så godt som overhovedet muligt og samarbejde med kollegerne 
så godt som overhovedet muligt. Det vil sige, at både ledere og medarbejdere 
skal stemple ind med en indstilling og villighed til at ”pumpe”, hvis det ene hjul 
er	lidt	fladt	eller	måske	punkteret.	

Ledere skal altså insistere på, at samarbejde er en slags faglighed på fuld-
stændig lige fod med den fag-faglighed, der står på uddannelsesbeviset. Der 
skal skabes forståelse og erkendelse omkring, at man er ansat til at levere to 
ting: faglighed af høj kvalitet og samarbejde af høj kvalitet. 

”Vi er ansat til to ting.”

Den sætning rammesætter en utvetydig forventning til alle ansatte, ledelse 
og medarbejdere. Og den rummer den forståelse, der er allervigtigst at få på 
plads i sin organisation, hvis man ønsker et sundt og højtydende professionelt 
samarbejde. Så borgeren får det bedst mulige. Dermed rummer den også en 
enorm – ofte uforløst – energi, fordi forventningen taler direkte ind i en uni-
versel målsætning om at levere høj kvalitet. Og den åbner et meget tydeligt 
ledelsesrum	og	ledelsesansvar,	som	ellers	kan	opleves	lidt	diffust.

ET EKSEMPEL FRA VIRKELIGHEDEN

En af bogens forfattere skulle gennemgå en meget omfattende rygoperation. 
Der skulle både skiftes ødelagte diske, skrues metalstivere ind og limes med 
en spændende blanding af lim og knoglemasse. Alt imens der let og elegant 
skulle jongleres rundt mellem næsten usynlige nervetråde, der i al deres uhyg-
gelige	enkelhed	var	forskellen	på,	om	han	efter	operationen	fik	et	bedre	liv,	
eller – i værste fald – var blevet invalid. Han var borgeren på motorcyklen, der 
skulle modtage en ret afgørende ydelse. En vigtig køretur. I tiden op til ope-
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rationen mødte han i alle samtaler, mails og møder med hospitalet kun fan-
tastisk høj faglighed. Lægen var en af nordens bedste kirurger til denne type 
operation og samtidig meget tillidsvækkende. Sygeplejerskerne signalerede 
troværdighed, omsorg og kompetence. Lægesekretærerne imødekommen-
hed og præcision. Fysioterapeuten dygtighed. Radiografen erfaring. Social- og 
sundhedsassistenterne engagement.

Så der var et solidt dæktryk i det faglige hjul. Men alligevel sad forfatteren 
usikkert i sadlen. For det var både småt og skidt med de fælles afstemninger 
funktionerne imellem. Alle kommunikerede og handlede ud fra egen faglige 
plovfure. Der blev ikke tænkt i helhed. Ikke tænkt på borgerens køretur. Når 
forfatteren så, i takt med at operationen nærmede sig, oplevede forskellig-
rettede informationer og signaler, blev han forvirret og utryg og kontaktede 
hospitalet. Her oplevede han det absurde paradoks, at når en fagperson blev 
forelagt utrygheden, så blev der vasket hænder. Og det er jo godt på et hospi-
tal, men ikke i denne betydning: 

• ”Det er det, vi plejer at gøre!”
• ”Det må du tale med dem om!”
• ”Vores procedure er …!”
• ”Jeg har sagt det!”

Alle har sikkert ret, og alle hensigter er gode, men forfatterens køretur var 
utryg, og forestillingen om at vågne op som en torso efter operationen, fordi 
faglighederne ikke koordinerede og afstemte, sneg sig ind. Først da han tog 
sagen i egen hånd og aftvang funktionerne et niveau af helhedstænkning, 
kom der ro på.

En pointe her er, at rigtig mange borgere slet ikke har kræfter eller resur-
ser til at kunne sikre den helhedstænkning. Så hvad betyder det allestedsnær-
værende mantra ’Borgeren i centrum’ så reelt? Det betyder, at man er med 
på og handler i overensstemmelse med, at det ikke er nok at levere sin faglig-
hed. Man skal også levere koordination, afstemning, helhedstænkning, viden- 
deling, feedback, og alt det andet man kan samle i begrebet samarbejde. Kort 
sagt: Vi er ansat til at sørge for, at der er luft i begge hjul. Punktum.
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Hvem skaber udgangspunktet for samarbejdet?  
Det gør lederen!

Som leder skal man skabe forståelse for og accept af, at alle ved, at de er ansat 
til at levere faglighed og samarbejde, begge dele af høj kvalitet. Den forudsæt-
ning skal man ansætte ind i. Det vil sige, at den nye ansøger til stillingen skal 
nikke til den præmis for at blive ansat. Samme forudsætning skal man også 
kunne afskedige ud fra.

Lav en kærlig og selvkritisk analyse af din egen kommunikation: 

• Har	jeg	defineret	og	forklaret,	hvad	man	er	ansat	til	i	hver	af	de	to	hjul?
• Kender jeg – og medarbejderne – konsekvenserne af ikke at leve op til 

forventningerne i begge hjul?
• Har jeg appelleret, eller har jeg insisteret?

Mange ledere bruger alt for meget af deres tid på at slukke brande inden 
for det samarbejdsmæssige hjul. Det ansvar skal du selvfølgelig ikke løbe fra, 
men du skal være opmærksom på ikke at komme til at stå i vejen for andres 
udvikling	ved	at	agere	curling-leder,	der	prøver	at	fikse.	Du	skal	insistere	på,	at	
man ikke kan stemple ud, heller ikke når det opleves svært for medarbejdere. 
Samtidig skal ingen føle sig efterladt.

Det er ikke sort-hvidt. Det er en balance, der indebærer en løbende dia-
log med medarbejderne. Insistér og opdyrk en professionel samarbejdskultur 
med afsæt i pointerne i motorcyklen. Tag dit ansvar og insistér samtidig på, at 
medarbejderne også tager deres. Og acceptér, at du også er ansat til to ting. 
Du kan heller ikke stemple ud. Så når medarbejdere udfordrer din kommuni-
kation eller andet, så får også du løn for to indsatser.

Hvem fikser samarbejdet? Det gør medarbejderen!

Det er svært at forestille sig en medarbejder på for eksempel et plejecenter 
møde på arbejde med udsagnet: ”Jeg orker ikke de gamle, de er simpelthen 
så besværlige og umulige at have med at gøre.” Men pudsigt nok så accep-
teres følgende i stor stil: ”Jeg orker ikke den kollega eller de kolleger, de er 
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simpelthen så besværlige og umulige at have med at gøre.” Tit efterfulgt af 
sætningen: ”Nu koncentrerer jeg mig om at passe mit arbejde!” Jamen, det er 
også vores arbejde at orke vores kolleger. 

Vi har pligt til at sørge for, at både faglighed og samarbejde kører, og det 
gør vi i samarbejde med kolleger og ledere. Det er vi ikke alene om. Men vi skal 
acceptere præmissen og installere mindsettet: ”Jeg er ansat til to ting.” Det er 
okay at opleve midlertidige tilstande af ubehag i et samarbejde. Det oplever 
man også i faglige sammenhænge: Udadreagerende borgere, nye computer-
systemer, vrede klienter, manglende login, utidssvarende kontorstole, etc. 
Man er også ansat til at kunne være i midlertidige tilstande af ubehag, hvor 
samarbejdet ikke lige spiller, hvor møderne bliver anspændte, hvor din prak-
sis bliver udfordret, hvor faglige kæpheste skal afstemmes, og hvor der opstår 
klumper i relationen til dine kolleger. Det er sådan, man bliver bedre sammen. 
Det er det, borgeren har brug for. 

Man kan med god ret forvente, at ledere har et udvidet ansvar for, at sam-
arbejdet fungerer. De skal reagere, når noget ikke fungerer. Men de skal ikke 
fikse	samarbejdet,	det	skal	man	selv.	Man	kan	ikke	efterlade	samarbejdspro-
blemer hos lederen, det er et fælles ansvar. Altså også dit.

Fire virkeligheder 

En af de mere potente sætninger, vi hører, lyder sådan her: ”Jeg orker ikke 
mere – nu passer jeg mit arbejde!” og her citerer vi altså ordret fra utallige 
dygtige medarbejdere og ledere.

De	følgende	fire	situationer	er	alle	hentet	fra	virkeligheden.	Kun	navnene	
er	opdigtede.	De	beskriver	nogle	konkrete	situationer,	der	kan	findes	på	alle	
arbejdspladser. Situationer, hvor de gode intentioner om et professionelt 
samarbejde ender blindt. De beskriver nogle mekanikker mellem os menne-
sker, der netop er meget menneskelige, men meget lidt professionelle. 

VIRKELIGHED 1

Mads tog samarbejdet alvorligt. Han havde på en tidligere arbejdsplads ople-
vet, hvad et team kan opnå – på den fede måde. Han havde set, hvor langt man 
kan nå fagligt og i samarbejdet, når idéer og initiativer bliver mødt med nys-
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gerrighed og vilje til at afprøve dem. Og han havde gode erfaringer med, hvor 
langt man kan komme, når man rykker i samme retning. Derfor var han meget 
engageret. I hvert fald i begyndelsen af sin ansættelse på den nye arbejdsplads. 

Igennem en længere periode havde han påtalt stemningen på møderne. 
Han syntes, den var drænende og mere fyldt med brok end fælles energi. 
Ethvert initiativ blev skudt ned, så snart det havde forladt initiativtagerens 
mund.	Og	hvis	de	ikke	umiddelbart	blev	skudt	ned,	så	fik	de	bare	lov	at	svæve,	
til de forsvandt i al ubemærkethed. På den måde var der heller ikke behov for 
at skulle tage fælles beslutninger. Mads sad hele tiden med fornemmelsen af, 
at han talte for døve ører. Langsomt svandt engagementet ind, og han blev 
selv opslugt af stemningen. Som han en dag sagde til en af de kolleger, han 
talte godt med: ”Jeg orker det ikke mere – nu passer jeg mit arbejde.” Kolle-
gaen nikkede. Han havde haft præcis de samme oplevelser for år tilbage. 

VIRKELIGHED 2

Mette havde været leder i et år. Nu var hun træt. Meget træt. Familie og 
venner var bekymrede. Dels over hendes arbejdsmængde, men især over 
at hun aldrig holdt mentalt fri. Selv fandt hun sig fanget ind i en uendelig 
strøm af personalesager. Fnidder fnadder, mistro og manglende tillid på 
kryds og tværs mellem medarbejdere og team. Samtidig modtog arbejds-
pladsen en støt stigende mængde af klager fra samarbejdspartnere, tilsyn 
og pårørende. 

Mette følte sig som en kinesisk tallerkenkunstner, løbende febrilsk rundt 
mellem bambuspinde og vippende tallerkener for at afbøde de værste ulyk-
ker. Alle forventede, at hun løste problemerne. Både hendes medarbejdere, 
hendes overordnede og virksomhedens bestyrelse. Det forventede hun også 
selv. Alle problemer og ansvar klistrede sig godt og grundigt fast på hende. 
Hun følte, at hun burde kunne bære verden alene. Så det var netop det, hun 
forsøgte. En dag gav lårene efter, og hun lod sig sygemelde. Mette kom aldrig 
tilbage til arbejdspladsen. Hun var den tredje leder, personalet havde haft i 
løbet	af	fire	år.
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Har du mødt Mette?

VIRKELIGHED 3

Bente var vel det, man kaldte en ildsjæl. Hun brændte for sit arbejde og kunne 
lide at tage ansvar. Etikken satte hun over alt og brugte den som både ramme 
og retning for den måde hun gik til arbejdet på. Hun elskede, når hun og kol-
legerne delte hverdagens små succeshistorier. Det var de små, men vigtige 
kvitteringer på, at hun fungerede, og at organisationen fungerede. 

Nu	havde	hun	fået	en	ny	kollega.	Han	var	egentlig	okay	flink	og	omgængelig.	
Der var bare det, at han gjorde tingene på sin måde. Og dermed ikke altid på 
den fælles aftalte måde. Bente havde i starten forsigtigt spurgt lidt undrende 
ind	til	det.	For	hun	kunne	se,	at	det	påvirkede	borgerne	uheldigt,	at	de	fik	for-
skellige og indimellem modsatrettede vejledninger og retningslinjer. Kollegaen 
forsvarede sig med sine mange års erfaring og faglige dømmekraft: ”Jeg gør sgu 
ikke noget, jeg ikke kan se meningen i.” Det pinte Bente mere og mere, for hun 
oplevede, det var et svigt af borgerne og dermed af den etik, der bandt det hele 
sammen. Hun talte også med nogle kolleger, og de oplevede det samme. 

På et møde tog de emnet op. Igen afviste kollegaen. Han gled af på feed-
backen, som han slet ikke var enig i, da ”… han jo havde mange års erfaring”. 
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Han afviste tydeligt de andres ret til at blande sig i hans arbejde. Og han rea-
gerede kraftigt, fordi han oplevede, at der blev sat spørgsmålstegn ved hans 
etik. Energien i teamet var nu på nulpunktet. Afmagten var total. Bente tog fat 
i sin leder, der noget uklart sagde: ”Vi skal jo alle være her. Og han kan altså 
noget med lige præcis de borgere dér.”

Selvom Bente grundlæggende var glad for sit arbejde, og gennem fem år 
havde	påtaget	sig	flere	funktioner	og	ansvarsområder,	tonede	der	sig	i	løbet	
af de næste uger en erkendelse frem. Den form for manglende professionalis-
me ville hun ikke kunne være i. Og hun ville slet ikke kunne gå på kompromis 
med sin egen etik. Så Bente begyndte at kigge efter nyt job.

VIRKELIGHED 4

Brian havde været leder seks år det samme sted. Det gik sådan lidt op og 
ned. Til tider var stemningen hos medarbejderne okay. Andre gange var den 
mindre god. Det var styret af tilfældigheder, var Brians erfaring. En form for 
ansættelseslotteri, hvor man kunne være mere eller mindre heldig med de 
folk,	man	fik	ansat.	Og	som	han	yndede	at	sige	til	både	lederkolleger	og	med-
arbejdere: ”Der vil jo altid være nogen, man ikke kan med.”

Han syntes selv, at han var meget tydelig med sine forventninger til, at 
medarbejderne	 skulle	 tage	ansvar	 for	 samarbejdet:	 ”Det	 vil	 altså	 være	fint,	
hvis I får tid til at give hinanden feedback engang imellem.” og ”Kan I ikke 
prøve	at	tage	nogle	snakke	om	de	konflikter,	I	har?”	Brian	syntes,	han	var	ret	
insisterende i sin kommunikation.

Medarbejderne oplevede derimod, at det oftest var en form for tilbud eller 
forslag til dem, som de kunne vælge at følge eller lade være. Brians forventnin-
ger blev mere oplevet som en slags gode råd end egentlige anvisninger. Derfor 
var der nogle medarbejdere, der gjorde som Brian ønskede og for eksempel 
gav feedback til kollegerne. Andre tolkede Brians forventninger anderledes og 
mente,	at	feedback	og	konfliktløsning	var	nogle	opgaver,	som	lederen	fik	sin	
løn for at løse. Ofte endte det, der var tænkt som feedback, som noget mange 
oplevede som personlige angreb. Og ikke som professionel dialog. Det skabte 
både	konflikter,	dårlig	stemning,	afmagt	og	en	passivitet,	der	med	et	trænet	
øre kunne høres i personalestuen og møderummet: ”Vi har jo prøvet, men det 
vil vist aldrig rigtigt lykkes for os.” Når Brian så endelig vandt i ansættelseslot-
teriet	og	fik	en	rigtig	kapacitet	ind	i	folden,	undrede	han	sig	virkelig	over,	at	de	
meget hurtigt forlod biksen igen.
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Endestation for uforløst potentiale

Alle	fire	situationer	er	udviklingsmæssige	endestationer,	hvor	ledere	og	med-
arbejdere bevidst eller ubevidst giver op. De kan måske nok se både målet og 
mulighederne, men vejen derhen bliver for bøvlet, energien rækker ikke.

• Det sker typisk, når forventninger til samarbejdet ikke er beskrevet tyde-
ligt nok. Og når det ikke er slået fast, at man er ansat til to ting: faglighed 
og samarbejde.

• Det sker også, når mindsettet, som man individuelt stempler ind med, 
ikke spiller på samme bane som andres mindset. Man møder altså sam-
arbejdet med forskellige indstillinger.

• Eller fordi der ikke insisteres på en bagkant for adfærd. Det kan betyde, at 
en eller få personer får lov til at punktere samarbejdet.

• Eller fordi der opstår en kultur, hvor forsøg på faglig sparring og feedback 
tolkes som personlige angreb eller drukner i misforstået hensyn.

Pointen	er,	at	alle	fire	situationer	kunne	have	været	undgået.	Pointen	er	også,	
at konsekvenserne er voldsomme for både borgerne – den ”faglige produk-
tion” – og de ansatte. Situationerne udspiller sig hver dag på danske arbejds-
pladser. De er både unødvendige og kostbare – både økonomisk og menne-
skeligt! 

Mens	du	læser	bogen,	kan	du	med	fordel	vende	tilbage	til	de	fire	eksem-
pler	og	finde	forklaringer	på,	hvorfor	virkeligheden	blev,	som	den	blev.	Og	du	
kan give dine bud på, hvordan det kunne være håndteret og forhindret.

Den vigtige bagkant 

Er det på arbejdspladsen tydeligt, hvad forventningerne er, og hvad konse-
kvenserne vil være, hvis ikke man lever op til forventningerne? Det vil sige, 
hvor bagkanten er?
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BAGKANTØVELSE

Nu laver vi en lille øvelse, der er relevant, uanset om du er leder eller medarbejder.

Tag et stykke papir og en kuglepen.       
Tegn en vandret streg på midten af papiret.     
Skriv ordet “Bagkant” under stregen.  
Sørg for lidt plads foran dig på bordet.     
Nu begynder du at skubbe papiret væk fra dig. Lige så langt du kan, til du ikke 
længere kan nå det.
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Dette er en – grotesk forsimplet – beskrivelse af begrebet manglende bagkant. 
Altså en adfærd, hvor det ikke er forbundet med nogen som helst konsekvens 
at se stort på indgåede aftaler. Det er lettere at få tilgivelse end tilladelse, og 
tilladelsen søger man i sin egen etik, hvor den lynhurtigt bliver udstedt.

FORVENTNINGER 

Med bagkant mener vi dette: Der er nogle forventninger til dig, i forhold til 
det du skal levere af faglighed og samarbejde. Og derfor er det helt rimeligt, 
at der er en bagkant for, hvad man som ansat kan gradbøje, stemple ud af 
eller	flytte	på.	Hvis	for	eksempel	en	social-	og	sundhedsassistent	ikke	rigtigt	
orker det der “pleje og omsorgsbesvær” med de ældre på plejecentret, så 
får det formentlig ret hurtigt en konsekvens for ansættelsen. Eller den admi-
nistrative medarbejder, der ikke føler for at tage telefoner eller tænde pc 
for tiden. Det er bare ikke lige ham. Eller hvad med renovationsarbejderen, 
der kun tømte hver anden skraldespand, for som han sagde: “Sådan er jeg!” 
Nej vel? Det holder altså ikke. For man leverer ikke det, man er ansat til. Det 
vil sige, at det både giver rigtig god mening og i øvrigt er totalt rimeligt at 
operere med en forventning og en bagkant for den faglighed, man er ansat 
til. Alt andet er et svigt af borgeren og den opgaveløsning, hun har brug for. 
Ligesom det også vil være at svigte de kolleger, der faktisk leverer god fag-
lighed, hvis ikke der sættes en standard, hvor man ved, hvor bagkanten for 
indsatsen	er.	Der	er	nogle	forventninger,	man	ikke	kan	flytte	på	i	en	ansæt-
telse. Så faglig bagkant er okay. 

Men det giver præcis lige så god mening, at der er en bagkant for det 
samarbejdsmæssige. Man kan ikke stemple ud i forhold til kolleger, man ikke 
orker, eller samarbejdsmæssige indsatser, man ikke lige gider eller kan lide.      

Ali kan altså ikke insistere på, at møderne skal være på netop hans måde 
med jokes, ironi og afvæbnende drillerier, fordi han ikke kan holde alvoren 
ud. Stine kan ikke nedlægge veto mod at samarbejde med sekretærerne fra 
1. sal, fordi hun ikke kan lide deres personligheder og arbejdsgange. Anita 
må godt føle sig stødt på manchetten over, at hun blev bedt om at justere 
sin kommunikation med kollegerne, men den ”surstråling” (et udtryk lånt af 
underviser i arbejdsglæde Freddy Meyer), som hun bader alle kolleger i, den 
skal hun pakke væk. Og Preben har ikke en naturgiven ret til at afvise kolleger, 
der vil i dialog med ham om den måde, han taler til borgerne på. Og hvis han 
fastholder det, så kan han ikke være ansat. 
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Der er en grænse – en bagkant. Og den skal forklares, oversættes og fasthol-
des. Og det begynder og slutter med lederen og ledelsen. Medarbejdere har 
selvfølgelig også ansvar og skal tage det. Men hvis de oplever, at bagkanten 
hele tiden kan skubbes, at der ikke er konsekvens, så ender de med at resig-
nere og lukker dermed ned for vigtigt engagement og ejerskab. Det er her, 
lederen ender med at agere løsningsautomat for problematikker, der aldrig 
skulle have haft lov til at udvikle sig, og som borgeren betaler den højeste 
pris for.

Hvis uhensigtsmæssig adfærd ikke har konsekvenser, så kan det være lige 
meget, at man har rammesat forventninger. 

Hvad skal man med kridtstreger på en fodboldbane, 
hvis ikke de angiver en grænse? 

Ledere skal altså indimellem sluge den del af ansættelsesvilkåret, der handler 
om at være så tydelig og fastholdende, at det vil udfordre stemningen hos 
nogle. Og at der er en yderste konsekvens, hvor man insisterer langt mere 
end appellerer og faktisk gør ansættelseskonsekvensen soleklar. Til gengæld 
opstår der så meget mere fælles energi, tro, mod og ejerskab i de kulturer, 
hvor man mener det, man siger, og eksekverer bagkant. Kort sagt, der skal 
være en synlig bagkant. 
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Hvad definerer det professionelle samarbejde?

• Det professionelle samarbejde er et fællesskab, hvor professionelle sam-
men skal løse en faglig opgave med højest mulig kvalitet.

• Det professionelle samarbejde er professionelle, der arbejder sammen 
på en særlig måde.

• Det professionelle samarbejde er først og fremmest baseret på den indly-
sende logik, at vi er ansat til to ting: Faglighed og samarbejde. 

Kasper fortrød sin beslutning om at forlade teamet 
til fordel for en solokarriere i basketball.



Kapitel 2 





Det kommer du til at læse om i Kapitel 2:

• Hvordan et fælles sprog kan lette de 
komplekse samtaler og sikre faglighed og 
samarbejde. 

• Hvordan fælles rammer sikrer tydelighed 
for medarbejdere og ledelse. 

• Hvorfor man skal stemple ind med et 
fælles mindset – og hvad man kan gøre, 
når det mangler. 

• Om den professionelle platform, vi alle 
træder op på, når vi møder ind på arbejde. 

• Og om vigtigheden af at forstå, at borgeren 
ikke har samme mulighed for at træde væk 
fra platformen. 
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FÆLLES SPROG, RAMMER 
OG MINDSET – DEN 

PERFEKTE GRYDERET

Enhver ret har nogle hovedingredienser. Det samme har det gode og sprudlende 
samarbejde, der også leverer højt fagligt udbytte. De tre hovedingredienser er:

Fælles sprog – fælles rammer – fælles mindset

Bemærk det lille væsentlige ord foran alle tre hovedingredienser: ”fælles”.

Det er en meget enkel opskrift: Vil I skabe det sprudlende samarbejde, der 
samtidig leverer højt fagligt udbytte, så er der ingen vej uden om at sørge for, 
at fælles forståelse af de tre elementer er aktivt til stede. Alle arbejdspladser 
har allerede mere eller mindre eksplicitte udgaver af sprog, rammer og mind-
set, men hvis ikke det er fælles afstemt, så kan det lige så vel forhindre som 
opbygge	faglig	effektivitet	og	menneskelig	trivsel.	

Det	er	vores	oplevelse,	at	de	arbejdspladser,	der	har	defineret	og	aktivt	
sikrer fælles sprog, rammer og mindset i organisationen, oplever højere faglig 
kvalitet og større medarbejdertilfredshed. De opdager uforløst udviklingspo-
tentiale, og de accepterer ikke endestationen. De kommer kort sagt længere, 
end dem der ikke har.

Fælles sprog

Når ’Fælles sprog’ står først på vores liste over hovedingredienser i det pro-
fessionelle samarbejde, skyldes det, at dialogen – samtalen, hvor man søger 
efter at forstå og insisterer på at blive forstået – er helt afhængig af, at vi taler 
samme sprog. Det er lysende klart, og alligevel er netop sproglige misforståel-
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ser med deraf følgende antagelser og fortolkninger en af de allervigtigste kil-
der til, at udviklingspotentialet for såvel borgere som medarbejdere og ledelse 
ikke bliver udnyttet. 

Ofte oplever vi, at sproglige misforståelser er direkte eller indirekte årsag 
til forskellige grader af mistrivsel. Noget af det, der fylder allermest, når vi kon-
sulenter bliver bedt om at assistere en arbejdsplads i at kunne skabe endnu 
bedre samarbejde, er misforståelser, antagelser og (fejl)tolkninger. Mellem 
ledere, mellem medarbejdere og mellem ledere og medarbejdere. Det er en 
præmis hos os mennesker, at vi opfatter verden forskelligt. Men denne men-
neskelige præmis må ikke resultere i, at professionalismen og samarbejdet 
går	fløjten	og	ender	 i	dårlig	stemning,	konflikter	og	andet	mindre	godt,	der	
uundgåeligt vil gå ud over borgeren.

Et	fælles	sprog	er	et	sprog,	der	med	enkle	midler	og	stor	effekt	kan	tale	ind	
i det professionelle samarbejde. Et fælles sprog kan lette de indimellem svære 
og komplekse samtaler, der skal sikre kvaliteten af både faglighed og samar-
bejde. Derfor præsenterer vi en række metaforer, der hjælper med at udvikle 
et	fælles	sprog	som	en	nødvendig	og	effektiv	ingrediens	i	det	professionelle	
samarbejde.	Bagerst	i	bogen	på	s.	339	kan	du	finde	en	oversigt	over	alle	de	
ord og metaforer, vi bruger i arbejdssammenhænge. Enhver, der har brug for 
at lære et nyt sprog, har også brug for en ordbog. 

Et fælles sprog reducerer antallet af misforståelser.
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Fælles rammer

Et	team	–	og	alle	andre	former	for	samarbejde	–	definerer	sig	blandt	andet	
ved, at det styrer inden for en given ramme. Uden en tydelig ramme er der 
ikke	noget	at	styre	efter.	Og	når	der	ikke	findes	tydelige	rammer,	skaber	men-
nesker deres egne, netop fordi de er mennesker. Det er et leder- og ledelses-
ansvar at udstikke tydelige rammer for såvel faglighed som samarbejde. Det 
ved ledere. 

Vores erfaring er imidlertid, at rigtig mange ledere og ledelser langt fra er 
tydelige nok i deres formidling af rammen. Hvis ikke det præcist nedskrives og 
i efterfølgende dialog – og med fælles sprog – oversættes til medarbejderne, 
hvilke forventninger de og teamet skal indfri og efterleve, fagligt og samar-
bejdsmæssigt, så er det ligesom at skulle spille bold på en bane, der ikke er 
kridtet	op.	Og	hvor	alle	individuelt	definerer	egne	regler	og	mål.	Måske	kort-
varigt underholdende for tilskuerne. Men ikke for deltagerne. Og i hvert fald 
slet ikke for de borgere, der er afhængige af holdspillet. 

Sådan en fælles ramme eller samling af kridtstreger skal være så tydelig 
og så grundigt oversat, at det bliver både attraktivt, logisk og naturligt at give 
direkte feedback til hinanden, hvis man afviger fra forventningen. Jo enklere 
rammerne er, jo tydeligere de bliver kommunikeret, og jo mere konsekvent 
de bliver efterlevet og anvendt til professionel feedback, desto højere bliver 
den faglige og samarbejdsmæssige kvalitet. Og dermed også trivslen for både 
ansatte og borgere. Samtidig betyder et sæt tydelige kridtstreger, at ledere og 
ledelser fastsætter en tydelig bagkant for, hvad der er go, og hvad der er no-go 
i organisationen. 

Vi oplever, at mange ledere og ledelser tilsyneladende tror, at 
fordi noget er logisk og tydeligt i eget hoved, så er det også i 
andres. Det er det sjældent.  Derfor kan du også læse meget 
mere om de tydelige kridtstreger i ”Kapitel 8: Tegn tydelige 
kridtstreger”.
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I Cirkus Badutspring var der uklare rammer for afholdelse af frokost.

Fælles mindset

Stadig med et ufravigeligt fokus på borgeren vil vi folde et mindset ud, der 
præcis ligesom det fælles sprog og den fælles ramme er uundværligt på listen 
over ingredienser i det professionelle samarbejde. Og hvad vil det egentlig 
sige	–	et	mindset?	Det	er	bare	et	Google-klik	væk,	så	har	vi	en	definition	fra	
Den Danske Ordbog: 

”Bestemt tankegang eller indstilling der er karakteristisk for en eller flere personer.”

I denne sammenhæng er fælles mindset altså en slags kollektiv tankegang 
og indstilling for de mennesker, der deler ansvaret for, at det professionelle 
samarbejde fungerer og udvikler sig i organisationen. Det er en tænkning og 
opmærksomhed, man stempler ind med. En indstilling, man logger på. Og her 
bliver det hele altså en smule mere subtilt, for et fælles sprog kan man høre, 
skrive ned og spørge ind til. Og nogenlunde det samme gør sig gældende for 
de fælles rammer, der er – og skal være – meget konkrete. 

Men hvad med tankegang og indstilling? Kan vi styre det? Er det ikke lige 
lovlig meget af det gode, hvis ledere eller medarbejdere skal til at ”bestemme”, 
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hvad og hvordan kollegerne tænker? Og er det ikke lige præcis med til at stop-
pe udvikling, hvis man insisterer på kollektiv tankegang og indstilling? Er der i 
virkeligheden tale om hjernevask?

Bestemt NEJ!

Det handler ikke om ensretning og nordkoreansk tankestyring. Eller hæm-
ning af sund skepsis, kreativitet eller nytænkning. For selvfølgelig er det på 
alle områder en fordel, at der åbnes maksimalt op for fantasien og nye udvik-
lingsveje,	så	der	findes	nye	og	uprøvede	muligheder.	Men	de	nye	tanker	og	
løsninger får netop kun gang på jord, hvis de fødes i en kultur, hvor mindsettet 
understøtter det. Hvor intentionerne ikke drukner i fornærmethed, misforstå-
elser, faglige dueller og uklare rammer. 

Når vi agerer i samarbejdet – handling og tale – så udspringer adfærden af 
tanker. Derfor bliver tankerne også afgørende for den adfærd, vi kan iagttage. 
Det viser sig, at der er noget, der går igen, når folk bliver dygtige sammen. Når 
det lykkes at skabe reelt professionelt samarbejde, er kulturen karakteriseret 
ved, at medarbejdere og ledelse stempler mentalt ind med støttende indstil-
linger. De bygger op, og det gør de, fordi de tænker på bestemte måder. 

Det er ikke raketvidenskab eller hjerneforskning på noget avanceret plan 
– slet ikke. Der er noget, som de mennesker har til fælles i deres mentalitet og 
deres måde at tænke på, når de samarbejder. Det er et fælles mindset. 

  

Tegningen viser ansatte, der deler et fælles mindset.
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MINDSETTET ER ALTAFGØRENDE FOR DET, VI KAN SAMMEN

Vi har brugt 22 år på at formulere og indsamle en lang række talemåder, 
der udspringer af en tænkning – et mindset – der understøtter professionelt 
samarbejde. I ”Kapitel 20: Udgangspunktet for enhver forandring – de logi-
ske	niveauer”	 finder	du	eksempler	på	 forskellige	mindset,	 vi	 har	 fundet	på	
arbejdspladser, der er kendetegnet ved et velfungerende professionelt sam-
arbejde. Vi har også gennem årene selv formuleret støttende mindset. Det 
er blevet til en del, som vi har samlet i planchen på s. 50. Er der tændt for de 
indstillinger, når man møder på arbejde, så når man virkelig langt sammen.

Erik havde trukket sig fra samarbejdet i redningshelikopteren.
Han brød sig ikke om tonen.
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Det ligger nærmest i ordet ’mindset’, at der ikke kun er tale om en bestemt 
tankegang og indstilling, men et helt sæt af tankegange og indstillinger. Lede-
re kan i den allerbedste hensigt lave udviklingsplaner og strategier for alle 
mulige tiltag, der skal sikre borgerens bedste. Hvis fundamentet ikke er solidt 
– hvis forventningerne til faglig indsats og samarbejdsmæssig adfærd ikke er 
tydelige – så bliver disse planer og tiltag alt for svære at føre ud i livet. Man gør 
sig umage for at bygge i højden, men det koster utrolig mange kræfter, når det 
hele skrider, fordi fundamentet ikke kunne holde. 

Derfor bliver det afgørende for ledere og medarbejdere, at alle stempler 
ind med et komplet mindset af tankegange og indstillinger, der understøtter 
opbygningen af det professionelle samarbejde på solid grund. 

Når indstillingen er glemt på parkeringspladsen 

På et tidspunkt holdt vi et oplæg på et plejecenter med over 100 ansatte. Her 
fik	vi	et	konkret	eksempel	på	tydelige	forventninger	til	medarbejdernes	ind-
stilling. Lederen fortalte, at hun havde den ganske enkle praksis, at hvis hun 
fornemmede, at en medarbejder ”havde glemt indstillingen derhjemme”, som 
hun formulerede det, bad hun dem lige gå en runde ude på p-pladsen og 
finde	den	igen.	

Er det ikke lige i overkanten? Grænsende til ydmygelse? Sådan kan det 
lyde, når man genfortæller det, men medarbejderne var faktisk med på den. 
De forklarede grinende, at det jo var rigtigt, at man nogle gange havde fået 
slæbt privatsfæren med ind på arbejdspladsen og kunne have brug for en 
støttende markering. En hjælp til at stemple ind og komme i kontakt med den 
mentale tilstand og indstilling, der vil kunne give borgeren det bedste.

Selvfølgelig kræver det en særlig kontakt og forståelse mellem leder og 
medarbejdere, hvis ”gå lige ud og led efter indstillingen”-teknikken skal opfat-
tes	 positivt	 og	 understøttende.	Men	 det	 er	 et	 fint	 eksempel	 på	 at	 træde	 i	
karakter som leder og insistere på, at man ikke kun møder på arbejde med sin 
krop, men også med sin indstilling.

Vi griner stadig ved tanken om medarbejdere, der spankulerer søgende 
rundt på p-pladsen og leder efter indstillingen: ”Nå, du er også sendt ud og 
lede,	sig	lige	til,	hvis	du	finder	min!”



  

Stå ikke i vejen for andres udvikling
Man kan ikke ikke-kommunikere, 

heller ikke ikke-feedbacke
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Når borgere og ansatte skal have det bedste:

 



51FÆLLES SPROG, RAMMER OG MINDSET – DEN PERFEKTE GRYDERET

Den professionelle platform

Ikke nok med at vi skal tænke i gryderetter med rammer, sprog og mindset. 
Nu skal vi også tænke i platforme. Hvor gryderetten var de hovedingredienser, 
der skulle til for at kunne skabe en god arbejdskultur, bevæger vi os nu ind 
mod os selv og vores ageren på arbejdspladsen. Vi kalder det for den pro-
fessionelle platform. Den tilstand, hvor al opmærksomhed er på det, vi skal 
levere. At vi får borgeren helt og aldeles i centrum. Det er det, tegningen viser.

 

Den professionelle platform er en tilstand, man kan optræne.

Forskellige mennesker med forskellige personligheder og psykologiske syste-
mer, der insisterer på at træde op på den ”virtuelle” professionelle platform. 
De er kollektivt enige om, at de skal være oppe på platformen! Altså at de skal 
kunne være professionelle sammen. 

Vi møder sådan set kun medarbejdere og ledere, der er helt og aldeles 
enige i denne indlysende nødvendighed, at borgeren og opgaveløsningen har 
brug for, at de professionelle netop er professionelle. Men det er ikke det sam-
me som, at de så også lykkes med at være det. Det sker for ofte, at man ryger 
ned af platformen og bliver nede. Det kan skyldes forskellig kemi, kommunika-
tion, der ikke følges til dørs, fejltolkninger, gode hensigter, der ikke opdages, og 
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mange andre menneskelige mønstre. Problemet er, at når man er gledet ned 
af den professionelle platform, så påvirker det selvfølgelig arbejdsmiljøet, men 
der er en anden part, der betaler en endnu højere pris: borgeren.

Platformen er en tilstand af professionalisme, alle mennesker kan træne 
og udvikle. Den faglige og den samarbejdsmæssige platform. Det er, som om 
der er ret stor konsensus om, at den faglige platform naturligvis skal trænes 
for at kunne give borgeren det bedste, for at kunne løse opgaven bedst. Derfor 
er man villig til både at udvikle og udvide egne komfortzoner og dermed insi-
stere på at blive oppe på den faglige professionelle platform. For eksempel: 
Hvis en administrativ medarbejder ringes op af en frustreret borger, der har 
en dødssyg ægtefælle, som er stødt på problemer i en sagsbehandling, så gør 
man som professionel alt, man kan, for at rumme borgeren i den situation. 
Man gør sig umage med netop at være professionel. Man knalder ikke bare 
røret på og hiver stikket ud, fordi det bliver lidt ubehageligt. Sygeplejersken 
skælder heller ikke patienten ud, fordi hun kaster op. IT-supporteren kalder 
heller ikke kunden for en idiot, fordi han ikke ved, hvor et stik sidder. Pædago-
gen forlader ikke beboeren, der på grund af sin autisme reagerer voldsomt på 
en forandring. Nej, man bliver i situationerne, fordi man er professionel. Man 
bliver på platformen.

Og jo større erfaring man får, desto bedre bliver man til at tænde denne 
tilstand i sig. At træde op på den indre professionelle platform. Man bliver 
ganske enkelt bedre til at være professionelt til stede i faglige arbejdsmæssige 
sammenhænge. Denne kompetence kan alle faggrupper genkende. ”Jeg er 
her for borgeren/kunden/opgaven”- tilstanden, og derfor gør jeg mig umage 
med at installere den særlige tilstand i mig. En professionel tilstand, der kan 
trænes, og som styrkes gennem erfaring.

Præcis det samme skal vi gøre med den professionelle tilstand, der hedder 
samarbejde. Vi skal også kunne rumme det besværlige og krævende her. Så 
derfor skal vi være villige til at arbejde med egne komfortzoner, også når det 
handler om kommunikation og samarbejde med andre. 

For både det faglige og det samarbejdsmæssige gælder: 
Ingen udvikling uden midlertidige tilstande af ubehag. 

Det	vil	du	høre	os	sige	flere	gange.	Det	er	okay,	at	vi	indimellem	ryger	ned,	for	
vi er mennesker og dermed menneskelige, men vi skal op igen. 
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