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0. Summary 

 

This project focuses initially on interdisciplinarity and on why organizations are based on an 

interdisciplinary approach. This is seen in the perspective of the increasing specialization of the 

society, and due to the sharp division between different subjects it has become more difficult to 

manage in a coherent and holistic approach. 

 

There is in “Pædagogisk Psykologisk Rådgivning” (PPR) tradition of working mono-disciplinary and 

self-managing. This is altered in the multidisciplinary services for day care centers, called Quick 

contact. The entrance to the PPR is traditionally a recommendation for either a psychologist or a 

speech and hearing teacher, based on a filled form. This form is sent to the PPR secretary, who 

journalizes and forwards to respectively psychologist and speech teacher. There may be the same 

recommendation for both the two disciplines, without necessarily any consultations between the two. 

In Quick contact this bureaucratic system is not applied. 

 

Quick contact is an offer consisting of a psychologist, a speech and hearing teacher, learning support 

and healthcare, with following ames: By a holistic and preventive approach to enable the institution to 

do the job around the child in the long term, to raise the teachers' skills, to improve task performance 

due to the multidisciplinary effort , to lead to innovation in task performance because of the 

interdisciplinary approach and to lower the number of applications for assistance in the district and 

fewer children sent to PPR. 

 

The problem area will be: Does the multidisciplinary approach to working with the holistic and 

preventative action in support of the institutions work with children in day care create innovation and 

/or changes? 

 

The project will focus on the concepts: Interdisciplinarity, innovation, holistic and preventive action, 

empowerment and the content and process of the work. These concepts will be clarified in order to 

use them in the analysis section later in this report. 

 

A qualitative approach is applied with semi-structured interviews of all team members in Quick 

contact. A total of six interviews were performed and a phenomenological approach to the method 
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was used. Although the interviewer has been a pioneer in the quick-contact endeavors, a neutral and 

exogenous way was applied to stay close to the interviewee's answers. This might implicate that some 

angles are not seen while other angles get extra focus. 

 

The back ground of Quick contact is the intension, that institutions must be fully functional even in 

the long term, by team members working holistic and preventive. The skills of the personnel must be 

raised through the interdisciplinary approach and innovation is expected because of the 

interdisciplinary approach. In addition, effects in relation to fewer options for PPR and a declining 

number of applications to support teacher corps are observed. 

 

To explain the work of Quick contact four different theories are applied. Theories deal, respectively, 

with innovation and change, network theory and the theory of paradigms in the public sector. The 

theories is used to clarify and explain the interdisciplinary work in Quick contact in relation to the 

concepts of innovation, change and work in network, where this is put into a larger and more general 

framework. 

 

In the analysis empirical data (excerpts of the interviews) will be compared with the clarification of 

concepts and theories. The analysis is divided into sub-sections: Holistic and preventive action, 

Empowerment, Content and process in the interdisciplinary work, Barriers and finally Creating 

innovation and / or changes in the interdisciplinary work. 

 

The conclusion is that: Innovation is created through the interdisciplinary approach in Quick-contact. 

Innovation is created on the basis of the holistic and preventive action, by the use of empowerment in 

the work process and by the interdisciplinary approach in problem solving. In addition, the conclusion 

is that one can distinguish between change and innovation, where change is a continuation of the 

recent past and innovation is a discontinuity in the recent past. This distinction is reflected in the fact, 

that Quick contact reacts earlier to the problems, there are more nurseries than kindergartens and 

changes of issues is seen, since the small gut feelings can be expressed, allowing them not to become 

major problems. 

 

The difference between the work of Quick contact and the current methods of common visitation by a 
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transparency principle is that the latter is not interdisciplinary but rather multi-disciplinary. 

 

I've got a new job at January 2013, where I in this new job will be extra focused on interdisciplinarity 

and innovation. My focus on the above concepts has been strengthened through this task. 
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1. Indledning 
 
1.1 Tværfaglighed 
 
Arbejdet i den offentlige sektor i dag er præget af tværfaglighed, hvor organisationer er bygget op 

omkring tværfaglighed. I takt med samfundets stigende specialisering og de skarpe opdelinger mellem 

forskellige fag er det blevet vanskeligt at håndtere en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. 

Det er således blevet en nødvendighed at gå på tværs af de forskellige traditionelle monofagligheder, 

da monofaglighederne forårsager huller mellem de forskellige vidensområder. Vi bliver samlet set 

dygtigere til at løse flere opgaver, men dårligere til at få øje på helheden. Ud fra dette perspektiv 

bliver tværfagligheden til en nødvendighed.  

Dette er dog ikke ensbetydende med, at tværfagligheden altid er optimal. Der kan være en fare for, at 

samarbejdet får de involverede fagpersoner til at begrænse deres opfattelse af barnet eller den unge. 

Man skal lære at det ikke altid er hele sandheden der kommer frem, og at alle fungerer forskelligt alt 

efter hvilket miljø de befinder sig i. For eksempel kan det gå godt i børnehaven, hvorimod det går 

skidt derhjemme eller omvendt, idet både kravene og omgivelserne er forskellige. Der er faldgruber 

og besværligheder, når forskellige fagligheder mødes, men når samarbejdet virker, er det en fordel for 

udsatte børn og unge. 

”I et tværprofessionelt samarbejde kan man lære at se synspunkterne med andre øjne. Det betyder, at 

alle i gruppen får et udvidet mere nuanceret og fælles billede af problematikken. Det er med til at 

skabe forudsætninger for en bedre indsats for udsatte børn og unge”. Andy Højholdt.1 

Jeg vil stille spørgsmålstegn ved dette udsagn. Ifølge Justesen2 er der ingen lovmæssighed i, at 

personer arbejder tværfagligt, selvom de er sat sammen af flere fagligheder. Det afhænger af, hvor 

meget udveksling af viden og erfaringer der sker inden for gruppen. Derudover er der forskel på, hvor 

ligeværdige personer føler sig. Der kan i grupper med flere forskellige fagligheder befinde sig mere 

eller mindre dominerende positioner, og beslutninger afhænger af de forskellige fagligheders 

positioneringer. 

1.2. Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune 

I Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) skal den overordnede struktur 

arbejde med ’den tværfaglige supportfunktion’. Organisationen er bygget op omkring det tværfaglige 

                                                 
1 Andy Højholdt, den tværprofessionelle praktiker. Hans Reitzels Forlag, 2009 
2 Susanne Justesen, Innovation management as nexialism. Innovationsledelse på tværs, Academic books, 2011.   
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arbejde, hvor der findes monofaglige søjler som består af: Sundhedsplejersker, støttepædagoger, 

pædagogiske konsulenter, talehørelærere og psykologer. Søjlerne har en overordnet chef, som kaldes 

’den tværfaglige chef’. Den tværfaglige supportfunktion, kaldet frokost og vis.3, ydes i forhold til 

skoler og daginstitutioner. Inden for daginstitutionsområdet er tanken, at der skal én person ud (i 

forhold til en opgave), som skal repræsentere alle fagligheder. Opgaverne skal så videregives til en 

medarbejder i en af områdets faggrupper, der efterfølgende vil tage kontakt til daginstitutionerne. Der 

vil være visitationsmøder hver 14. dag, hvor støttepædagoger, talehørelærere og psykologer deltager, 

og hvor sundhedsplejerskerne og de pædagogiske konsulenter deltager ad hoc. Derudover er der 

forslag om ressourcecentermøder i klyngerne én gang hver måned med fast deltagelse af 

talehørelærer, psykologer og socialrådgivere. Sundhedsplejen og de pædagogiske konsulenter 

inviteres ad hoc.  Det er talehørelærerne og psykologerne der er faster parter i 

daginstitutionerne/klyngerne, og allerede her virker det problematisk set i et tværfagligt lys. Der synes 

at være en skævvridning både i forhold til tilknytning og deltagelse vedrørende opgaver på 

daginstitutionsområderne, hvilket vil give vanskeligheder i relation til positionering.   

1.3. De vigtigste tendenser i offentlig service set i et tværfagligt perspektiv 

De vigtigste tendenser i kommunalt arbejde i dag er: Sæt borgeren i centrum, skab helhed i 

velfærdsløsningerne og samarbejd på tværs. Alligevel er ”Manglen på samordning og samarbejde 

velfærdssamfundets problem nr. ét” siger Janne Seemann4. Specielt indenfor social- og 

sundhedssektoren, hvor ”vi starter med at kvalitetssikre arbejdet i hver af de organisatoriske og 

faglige siloer, og først herefter tænker vi på, hvordan vi kan arbejde sammen. Den tænkemåde er dømt 

til at skabe problemer for medarbejderne i hverdagen.”  

Man går i dag to modsatrettede veje. Man går mod specialisering – hver gang der opstår et nyt 

problem, sker der en ny specialisering, f.eks. i social- og sundhedssektoren i forhold til eksempelvis 

diagnoser. Den anden tendens er at gå i retning af helhedsorientering. ”Mens koordineringen af de 

tværfaglige udfordringer tidligere foregik centralt i form af detaljeret planlægning ovenfra, er den 

opgave i dag rykket ned til institutionsniveau og i flere tilfælde ned til den enkelte medarbejder. Det 

bliver således den enkelte medarbejders opgave at skabe helhed i opgaveløsningen af borgernes 

problemer. I virkeligheden er forestillingen om, at man kan arbejde sammen om et fælles problem, 

                                                 
3 Frokost og visitation er et forum hvor alle fagsøjlerne mødes hver anden tirsdag fra kl. 12 – 13. Alle indkomne 
småbørnssager bliver fordelt på dette møde efter princippet om frivillighed i forhold til at påtage sig opgaver. 
4 Janne Seemann er lektor på Aalborg Universitet og har skrevet en artikel, Samarbejde på tværs, i innovationskataloget, 
Mandag morgen, marts 2010. 



 8

nok temmelig forfejlet, for de forskellige parter i en sådan samarbejdsproces ser slet ikke det samme 

problem, men hver deres.” Niels Åkerstrøm Andersen.5 

Projekter, der involverer samarbejde på tværs, kan hurtigt udvikle sig til prestigeprojekter, der har stor 

bevågenhed fra ledelsen, men det er imidlertid ikke alle problemer, der egner sig til samarbejde. Der 

er talrige eksempler på, at fælles anstrengelser går galt, simpelthen fordi samarbejdet omfatter for stor 

en aktørkreds, er for tidskrævende eller for komplekst. Janne Seeman kalder denne form for 

netværksaktivitet for kometfodbold: Et spil, hvor alle løber efter hinanden for at komme i berøring 

med bolden, men ingen rigtig fokuserer på at lave mål. Samarbejde er en krævende arbejdsform, der 

stiller store krav til de involverede, og det er langtfra en snuptagsløsning, der kan appliceres på alt.  

Tværfaglighed handler om at skabe nyt ved at krydse faglige og metodiske grænser og tænke på 

tværs. Vi har i dag mange udfordringer som f.eks. klima- og miljøforandringer samt krav om mere og 

bedre velfærd og sundhedsydelser. Løsningerne kan kun findes via tværfaglighed, ved at tænke på 

tværs af økonomi, teknik, naturvidenskab mm. Det er nødvendigt at tænke på tværs af fagområderne 

inden for eksempelvis forskning, hvor nytænkning og innovation sker i et krydsfelt mellem 

eksisterende kompetencer og viden og i mødet mellem personer fra forskellige fagligheder. 

Tværfaglighed er ikke et mål i sig selv, men et middel til at styrke forskning og uddannelse og til at 

løse specifikke samfundsmæssige og erhvervsmæssige problemer. Tværfaglighed skal ikke ses som 

erstatning for monofaglighed – tværtimod er stærk monofaglighed forudsætningen for at bidrage med 

viden for at skabe den nødvendige dynamik i tværfagligheden. Dette forudsætter imidlertid, at der 

bibringes udveksling og udbytning inden for de tværsektorielle rammer. 

Jeg vil nu se på hvilke monofaglige metoder der tidligere, og for den sags skyld stadig, bliver brugt i 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og på det opgør der må til for at arbejde tværfagligt. 

1.4 Opgøret med den sædvanlige monofaglige arbejdstilgang i Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning 

Hvis det viser sig, at et barn i skolen eller i daginstitutionen ikke trives, og at det befinder sig i 

vanskeligheder, er den almindelige procedure, at indstille til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

(PPR)6. 

                                                 
5 Niels Åkerstrøm Andersen er lektor på CBS og har skrevet ”Polyphonic Organisations, LPF Working Paper 13, 
Handelshøjskolen, København, 2001. 
6 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er en organisation bestående af psykologer, talehørelærere og støttepædagoger, 
også kaldet PPR. PPR undersøger børn og rådgiver skoler og daginstitutioner i forhold til børn med særlige behov.  



 9

Der findes et skema på Københavns Kommunes hjemmeside, som lærere, pædagoger og forældre selv 

kan hente og udfylde. Det er dog skoleleders og daginstitutionsleders ansvar, at det bliver udfyldt 

tilstrækkeligt.  I skemaet skal der stå hvilke vanskeligheder barnet befinder sig i og hvilke ressourcer 

det har, såvel som beskrivelser af motorik, sprog, syn osv. Det er et ret omfattende arbejde at udfylde 

et sådant skema tilfredsstillende. Skemaet bliver sendt til sekretærerne i PPR, som opretter journalerne 

til henholdsvis psykolog og talehørelærer. Psykologer og talehørelærere er fast knyttet til skoler og 

daginstitutioner således, at der er et naturligt tilhørsforhold til sagerne. Sekretærerne skal inden for 10 

dage sende en skrivelse til forældrene, om at sagen er oprettet, og at psykolog eller talehørelærer vil 

henvende sig til forældrene. I nogle tilfælde er den samme sag både sendt til psykolog og 

talehørelærer, men der er almindeligvis ingen kommunikation mellem de to professionelle. I 

Københavns Kommunes PPR er der stillet krav om, at der kun må gå 4 måneder fra psykologen får 

journalen, og til der er skrevet en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV)7. Der er ingen krav 

tidsmæssigt for talehørelærerne. PPV`en behøver ikke nødvendigvis at være den færdige behandling 

af sagen, men kan blot være et led i selve behandlingen, og således er der i realiteten ikke 

tidsbegrænsning på indsatsen for at afhjælpe de vanskeligheder, barnet befinder sig i. Psykologer og 

talehørelærere arbejder på denne vis monofagligt.  

Hvad angår støttepædagoger, findes der et om end endnu mere omfattende skema til udfyldelse, hvor 

det er pædagoger alene, der udfylder skemaet. Skemaet skal, udover barnets vanskeligheder, 

ressourcer, motorik, sprog, syn osv., også indeholde hvad de ønsker de ekstra ressourcer brugt til, og 

hvorledes de eventuelt tidligere har brugt de ekstra ressourcer. Der er ansøgning om støttepædagoger 

eller timer til ekstra hjælp i daginstitutionen én gang halvårligt.  

Ansøgningerne sendes til PPR´ s sekretær, som sørger for at kopiere og fordele skemaerne til 

visitationsudvalget, som består af en støttekoordinator, talehørelærer koordinator, psykologfaglig 

koordinator, den ledende sundhedsplejerske, en pædagogisk konsulent og den tværfaglige chef. Ved 

sidste ansøgninger indkom der 160 ansøgninger i Valby, Vesterbro, Kgs. Enghave. Det tager tre hele 

dage at gennemgå og visitere sagerne. Jeg tør ikke engang at gætte på, hvor mange timer det tager for 

de seks personer at gennemlæse sagerne, men det løber op i betragteligt mange timer. 

Kvik-kontakt er et nyt koncept, der afskaffer bureaukratiet beskrevet ovenfor. Kvik- kontakt er et 

tværfagligt arbejdende team, som består af to psykologer, to støttepædagoger, en talehørelærer og en 

sundhedsplejerske. Teammedlemmerne i Kvik-kontakt erfarer problemstillingen fra de forskellige 

                                                 
7 En Pædagogisk Psykologisk Vurdering er den rapport som psykologen skriver til de relevante parter, forældre, lærere og 
pædagoger, på baggrund af de undersøgelser og observationer, som de har foretaget. 
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aktører under selve netværksmødet, som etableres indenfor 14 dage. Der bliver ikke oprettet journaler, 

og der kræves ingen forberedelse. Faglighederne ´snakker´ sammen og positionerer sig ligeværdigt 

med forældre og pædagoger. Teammedlemmerne8 smider, om jeg så må sige, ekspertrollen væk.  

Ved Kvik- kontakt sparer vi en masse tid, og vi kommer tidligere ind, da forældre og pædagoger 

bedre tør henvende sig uofficielt, og der er ingen bureaukrati med hensyn til visitation, papirer, 

forberedelse og sekretærbistand.  Pædagoger og forældre er lykkelige over, at vi kommer ud så 

hurtigt, at problemerne ikke når at tårne sig op. 

Denne tilgang til arbejdet i PPR er en succes på mange områder, men spørgsmålet er, om den også 

skaber forandringer eller innovation i måden at arbejde på. Jeg vil ved hjælp af interviews og teorier 

om innovation og forandringer prøve, om min antagelse af at dette er tilfældet er korrekt. 

 

2. Problemfelt og begrebsafklaring 

Min samlede problemformulering for projektet vil være: 
 
Skabes der innovation og/eller forandringer ved den tværfaglige tilgang til arbejdet med den 

helhedsorienterede og forebyggende indsats i understøttelsen af institutionernes arbejde med børn i 

dagtilbud? 

Dette spørgsmål leder mig til at kigge på følgende spørgsmål: 

 Jeg antager, at innovation og forandringer sker ved en hurtig og tværfaglig indsats. Hvad skal 

der så til for at skabe denne innovation og disse forandringer i det tværfaglige arbejde i Kvik-

kontakt? 

 Er det muligt at vise innovation og/eller forandringer via Kvik-kontakt? 

 Jeg vil samtidig undersøge, om der kan skelnes mellem innovation og forandringer? 

Ved innovation i Kvik-kontakt forstår jeg dels en fundamental anderledes måde at arbejde på dels et 

andet klientel. Jeg oplever, at den tværfaglige tilgang forårsager en ny og nuanceret måde at arbejde 

med problemerne på. Jeg oplever endvidere, at teammedlemmerne kommer ud i vuggestuer, som er en 

anderledes klientgruppe i forhold til den tidligere måde at arbejde på. Jeg forestiller mig, at vi via 

                                                 
8 Jeg vil bruge ordet, teammedlemmer, om de professionelle, idet det signalerer tværfagligheden i tilgangen til arbejdet i 
Kvik-kontakt.  
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Kvik-kontakt får løst problemer hurtigere og bedre end ved den monofaglige tilgang. Jeg forestiller 

mig også, at vi arbejder mere forebyggende ved at komme ind allerede i vuggestuer.  

Ved forandring forstår jeg en gradvis ændring af arbejdsopgaverne, som det kan ses i den tidligere 

måde at arbejde på i PPR, hvor vi via udvikling og videreuddannelse bliver dygtigere til vores 

arbejde. 

Jeg antager derfor, at der i Kvik-kontakt er tale om begrebet innovation, hvilket jeg vil undersøge i 

denne opgave.  

Først vil jeg lige definere nogle begreber som jeg vil operere med i min opgave: Tværfaglighed, 

innovation, ny viden samt helhedsorienteret og forebyggende indsats. Disse begreber er vigtige for at 

kunne undersøge det tværfaglige arbejde i Kvik-kontakt og for derigennem at kunne vise hvorvidt 

tværfagligheden under dette arbejde vil generere innovation og/eller forandringer. I Kvik- kontakt 

arbejdes der yderligere tværfagligt med en helhedsorienteret og forebyggende tilgang med en 

formodning om, at også dette forårsager ny viden og innovation og/eller forandringer. 

2.1 Tværfaglighed 

Begrebet tværfaglighed er allerede tidligere anvendt i denne opgave uden en nærmere redegørelse for, 

hvordan jeg vil benytte dette begreb. 

Det har tidligere været forsøgt at definere ordet `fag` som et fænomen ”af videnskabelig, kunstnerisk, 

håndværksmæssig eller teknisk art, udviklet af mennesker, som har beskæftiget sig med udviklingen 

af deres kulturs erkendelse, virkefelt og arbejdsmetoder” (Lauvås & Lauvås 2006, s. 36). 

De mener, at det er kombinationen mellem virkefelt, metoder, sandhedskriterier, begreber og 

teknologi, der er grundlaget for kundskabsbasen indenfor et fag, og således definerer de det også. 

Endvidere siger de, at legitimiteten af specialpædagogik som fag er meget uklar – pædagogik hører til 

blandt de paradigmesvage fag, hvilket betyder, at pædagogik ikke bygger på en platform af forskning 

og praksis. Man tager hele tiden faget op til fornyet diskussion. De benytter begrebet fag i forskellige 

sammenhænge og mener blandt andet, at fag ikke blot indebærer indlæring af den teoretiske og 

praktiske kundskab, men tillige socialisering til de fælles normer og værdier som kendetegner faget. 

Dette betyder, at man som fagperson i et eller andet omfang bliver en del af den kollektive kultur, som 

betegner faget. Socialiseringen sker både via uddannelse og erhverv, og denne sekundærsocialisering 

til erhvervskulturen er ofte stærkere end uddannelse, hvilket kan have stor betydning i tværfagligt 

samarbejde. 
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Ikke alle forskere benytter sig af begrebet tværfagligt samarbejde, men derimod tværprofessionelt 

samarbejde. Andy Højholdt skriver om profession i stedet for fag, hvor begrebet profession er 

indbegrebet af en erhvervsgruppe, der udfører sit erhverv med udgangspunkt i en offentlig anerkendt 

professionsuddannelse, hvor man er blevet uddannet til en særlig faglighed og med et særligt 

erhvervs- professionssigte. Med professionsuddannelser gælder derfor også retten til at arbejde inden 

for det erhverv som professionen har fortrinsret til at bestride. (Andy Højholdt 2009) 

Tværprofessionelt eller tværfagligt samarbejde? 

Der er forskellige opfattelser af betydningen af tværprofessionelt og tværfagligt samarbejde. ”Vi 

hælder i retning af, at det er mest centralt at betegne tværfagligt samarbejde som tværprofessionelt 

samarbejde.” (Lauvås & Lauvås, 2006, s. 46). Lauvås og Lauvås konstaterer, at det er underordnet, 

hvorvidt man benytter sig af det ene eller det andet begreb.   

”Begrebet tværprofessionelt samarbejde har sin særlige styrke i forhold til begrebet tværfagligt 

samarbejde, idet begrebet indfanger betydningen af, at man som professionel er socialiseret til en 

særlig måde at virke og være på og forstår sin relation til andre professionelle herudfra.” (Højholdt 

2009, s. 38) 

Højholdt mener, at det er vigtigt at se på mere end fagligheden, idet der ligger værdier, holdninger og 

normer gemt i professionerne. Han opsætter de forskellige former for samarbejde som følger: 

Forskellige former for samarbejde 

Tværfagligt samarbejde: Personer, der behersker et specifikt afgrænset vidensfelt/fagområde,     

samarbejder                                                                                                                                              

Tværsektionelt samarbejde: Ansatte under forskellige myndigheder samarbejder 

Tværprofessionelt samarbejde: Uddannede og anerkendte professioner samarbejder 

Der skelnes mellem: 

Tværprofessionelt samarbejde, der foregår kontinuerligt som en del af det daglige arbejde – ofte i 

samme organisation 

Tværprofessionelt samarbejde periodisk – ofte i forbindelse med bekymringsdrøftelser, 

omsorgssvigt og overgangen mellem pædagogiske organisationer 
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Jeg vil i denne opgave benytte mig af begrebet ´tværfaglighed´, idet det dækker bredt og samtidig 

også kan have brugerne som målgruppe. 

2.2 Innovation 

Begrebet innovation bruges ofte i en lidt uklar generel betydning, men handler i sin kerne om noget 

nyt, der skabes og tages i brug. En hyppig anvendt generel definition af innovation er, at det er en 

proces igennem hvilken nye ideer, objekter og praktikker skabes og tages i brug. 

Sondringen mellem produkt- og procesinnovation fra industrisamfundet er blevet foreslået udvidet og 

nuanceret på mange forskellige måder. I en undersøgelse fra det danske økonomi- og 

Erhvervsministerium (Stenbæk & Treppendahl, 2006) sondres der mellem produktinnovationer (nye 

varer og serviceydelser), procesinnovationer (nye produktionsprocesser og logistiksystemer), 

marketinginnovationer (nye måder at sælge og markedsføre sig på) og organisatoriske innovationer 

(nye organisationsformer). 

Nogle innovationsforskere føjer yderligere et krav om forbedring eller fremskridt (kriteriet for 

fremskridt kan eksempelvis være øget produktivitet, bedre kvalitet, eller øget omsætning) til 

definitionen af innovationer. 

Innovation bliver af Justesen (Justesen, 2011)  defineret: 

”Når viden fra forskellige videndomæner kombineres på nye måder, og hvor denne kombination af 

viden fører til en ny og værdifuld praksis (dvs. produkt, proces, service osv.)” 

Justesen mener, at innovation også handler om diversitet på tværs af discipliner, mennesker, kulturer 

- mellem sektorer, afdelinger og grupper og 

- mellem forskellige former for viden. 

2.3 Helhedsorienteret og forebyggende indsats 

I en række fag er det blevet formuleret som et krav, at den professionelle skal anlægge et helhedssyn. 

Det er imidlertid vanskeligt at have en ambition om at opfylde alle de konkrete omstændigheder, der 

både er muligt og ønskeligt. Det er dog alligevel de professionelle i det tværfaglige samarbejde, der 

skal inddrage viden, således at børnenes situation udvikles som en helhed. Det er vigtigt med en 

helhedsbetragtning i opgaveløsningen, men der er få anvisninger på, hvad helheden består af, og ud 

fra hvis perspektiv helheden bliver betragtet fra. 
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”Et fag kan kun se det, det kan se. Det kan ikke se det, det ikke kan se. Det kan heller ikke se, at det 

ikke kan se det, det ikke kan se!” (Luhmann 1982) fra (Lauvås & Lauvås, 2006, s. 42). 

Forskellen mellem flerfaglighed og tværfaglighed er, hvorvidt man arbejder parallelt i forhold til 

brugeren, eller hvorvidt man arbejder med relationen mellem de professionelle via dialog.  

Udfordringen i den tværfaglige praksis er at få skabt tilbud i den pædagogiske praksis, der kan 

forebygge psyko- sociale problemer ved at være inkluderende. Det kræver gode rammer 

organisatorisk såvel tidsmæssigt som ressourcemæssigt at kunne udvikle professionelt samarbejde. 

Det kræver ligeledes inddragelse af brugerne at kunne definere deres behov og ønsker.  

Der er i dag et politisk krav om at inddrage brugerne i et samarbejde med professionelle. 

Brugerindflydelse kan være motiveret ud fra argumenter som; de ved bedst hvor skoen trykker, aktive 

deltagere er bedre end passive modtagere, og at de professionelle kan opnå forbedrede resultater 

behandlingsmæssigt med aktive brugere frem for passive modtagere. Desuden er holdningen, at 

brugerne selv skal være ansvarlige i forhold til helbredelse og brugeren inddrages også i selve 

beslutningsprocessen. 

For at undersøge ovennævnte begreber i min analyse, vil jeg bruge en metode der består af 

semistrukturerede interviews. Jeg er klar over, at jeg på ingen måde kan være helt objektiv i min 

metode, men jeg bestræber mig på, at se på interviewene og interviewpersonerne udefra og med nye 

øjne.  

  

3. Metode  

Det er således, at jeg har været pioner i forhold til oprettelsen af Kvik-kontakt, så man kan med rette 

kritisere mig for at have en subjektiv tilgang til interviewene. Jeg har imidlertid bestræbt mig på, dels 

at stille nogle ”neutrale” spørgsmål og dels at holde mig snævert til de interviewedes udsagn. 

Jeg risikerer derfor ikke at se: 

 Hvilke problemer der kan være ved det tværfaglige arbejde 

 Hvilke barrierer der reelt kan være i forhold til samarbejdet i Kvik-kontakt 

 Hvorvidt det altid vil være en fordel at arbejde i Kvik-kontakt 

Jeg risikerer at se: 
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 At det udelukkende er godt at arbejde tværfagligt ved at gå ud i daginstitutioner med to 

forskellige fagligheder 

 At det altid er en fordel at arbejde med tidlige indsatser 

 At der altid skabes innovation ved arbejdet i Kvik-kontakt 

Jeg har valgt at interviewe samtlige personer, der er med i teamet omkring Kvik-kontakt, dvs. to 

psykologer, to støttepædagoger, en talehørelærer og en sundhedsplejerske.   

Der benyttes en kvalitativ metode i form af semistrukturerede interviews. 

Jeg vil tage udgangspunkt i fænomenologien, som blev grundlagt som filosofi af Edmund Husserl 

omkring 1900 (Kvale, 2009). Denne retning udviklede sig senere i en eksistentiel og dialektisk 

retning. Denne tilgang drejer sig om at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver 

og beskrive verden, som den opleves af informanterne, ud fra den antagelse, at den vigtige virkelighed 

er den, mennesker opfatter. 

”Ved at fokusere interviewet på den oplevede betydning af interviewpersonens livsverden har 

fænomenologien været relevant for afklaring af forståelsesformen i det kvalitative 

forskningsinterview.” (Kvale, 2009,. S. 44) 

 

Jeg vil benytte mig af semistrukturerede interviews, hvor disse interviews skal afdække temaerne fra 

den daglige livsverden ud fra interviewpersonernes egne perspektiver. Det nærmer sig en 

hverdagssamtale, men er et semistruktureret interview – det er hverken en åben hverdagssamtale eller 

et lukket spørgeskema. Det vil bestå af bestemte emner, hvorfra der stilles forskellige spørgsmål. 

Livsverden: Interviewet har således til formål at forstå og beskrive interviewpersonens daglige 

livsverden. Livsverdenen er som den mødes i dagliglivet og som den fremtræder i den umiddelbare 

oplevelse. 

Fokus i disse interviews vil være de professionelles oplevelse af deres tilgang til Kvik-kontakt – som 

indhold og proces. 

Mening: at forsøge at forstå de centrale temaer i interviewpersonernes livsverden. Intervieweren 

registrerer og fortolker meningen med det, der siges, og med den måde, det siges på. Dvs. at der også 

bliver tolket på stemmeføring, ansigtsudtryk, kropssprog og det der siges mellem linjerne. 

Det er således min egen subjektive tolkning af teammedlemmerne fra Kvik-kontakt, som analysen vil 

tage udgangspunkt i. 



 16

Interviewerens rolle: Det er først og fremmest interviewerens viden, erfaring, ærlighed og 

retfærdighed, der er afgørende for udkommet af analysen af interviewene. Hvis intervieweren er 

afhængig og således kan påvirkes såvel ovenfra som nedenfra og fra deltagerne, så vil resultaterne 

bære præg af, at intervieweren vil se bort fra visse resultater og fremhæve andre resultater. Dette vil 

ske på bekostning af en fuldstændig neutral tilgang til analysen. Yderligere kan der ske det, at 

intervieweren kan identificere sig så meget med deltagerne, at man ikke opretholder den 

professionelle afstand.  

Analysens udgangspunkt er således det tilbud til daginstitutionerne i distrikt Vesterbro/Kgs. Enghave 

der hedder Kvik-kontakt. For at undersøge om der skabes innovation og/eller forandringer ved den 

tværfaglige tilgang til arbejdet med den helhedsorienterede og forebyggende indsats i understøttelsen 

af institutionernes arbejde med børn i dagtilbud, er det vigtigt at have kendskab til hvad Kvik-kontakt 

er for en størrelse, hvilket jeg vil beskæftige mig med i næste afsnit.  

 

4. Baggrund for Kvik-kontakt 

PPR i Københavns Kommune åbnede i 2006 for et nyt arbejdsområde, småbørnsområdet. PPR 

udvidede behandlingen af sager fra 6-18 års alderen, til også at omfatte tilbud til børn i 0-6 års 

alderen. 

Området udarbejdede i 2006 sammen med institutionslederne en udviklingsplan for understøttelse af 

institutionernes arbejde med børn med særlige behov. 

I 2009 havde Forvaltningen og institutionslederne møde i forhold til en evaluering af 

psykologarbejdet på småbørnsområdet, og der blev ved den lejlighed ytret stor tilfredshed med 

psykologernes måde at arbejde på. Idet vi i Forvaltningen havde udviklet et stort tværfagligt 

samarbejde, blev det foreslået, at psykologbistanden på småbørnsområdet skulle have en langt højere 

grad af tværfaglig karakter. Der blev efter dette møde nedsat en arbejdsgruppe til at udvikle arbejdet 

på småbørnsområdet, hvilken bestod af en støttepædagog, en psykolog, den ledende 

sundhedsplejerske og leder af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). 

Kvik-kontakt blev det tilbud vi nåede frem til, med forventning om følgende resultater: 

 At den helhedsorienterede og forebyggende indsats skaber mulighed for at institutionen kan 

klare opgaven omkring barnet selv 

 At højne pædagogernes kompetencer 
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 At den tværfaglige indsats vil højne opgaveløsningen 

 At der i opgaveløsningen vil være innovation på grund af den tværfaglige tilgang 

 At antallet af støtteansøgninger i distriktet falder 

 At færre børn indstilles til PPR  

Faglighederne består af to støttepædagoger, en talehørelærer, to psykologer og en sundhedsplejerske. 

4.1 Kontakt til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

Når pædagoger og forældre henvender sig til PPR, kan det tage mellem 3 – 4 måneder inden en 

psykolog eller talepædagog har tid til, at melde tilbage til forældrene. Sagerne kan i den periode 

forværres, og der bliver som regel ikke handlet i denne mellemliggende periode. Efter sagerne er 

blevet behandlet, og der er skrevet en PPV, bliver de gemt og journaliseret til barnet er fyldt 21 år. 

Disse to forhold bevirker, at forældre ofte nøler med at ville have kontakt til PPR. Pædagogerne 

bruger rigtig meget tid på beskrivelser af barnet, hvilket kan afholde dem fra, at indstille til PPR.  

Denne traditionelle tilgang til arbejdet i PPR forårsager, at der hverken bliver arbejdet forebyggende 

eller helhedsorienteret.  

4.2 Specialreformen 

I 2008 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune, at iværksætte en reform af 

Special- og almenområdet (Specialreformen). Reformen udmøntes i det praktiske arbejde ud fra dens 

formål; som bl.a. er, at fokusere på tidlig indsats, inklusion og tværfagligt samarbejde. Målsætningen 

er, at udvikle bedre tilbud til børn og unge med særlige behov. 

Et centralt omdrejningspunkt i Specialreformen er inklusion og udvikling af flere inkluderende 

indsatser. Hensigten med Specialreformen er, at videreudvikle pædagogers og læreres faglige 

kompetencer, med henblik på at arbejde med inklusion samt videreudvikle samarbejdet mellem 

almen- og specialområdet. 

PPR i område Vesterbro/Kgs. Enghave (PPR VKE) havde længe ønsket at etablere et tilbud sammen 

med sundhedsplejen, der kunne støtte op om dagtilbuddenes arbejde med børn i vanskeligheder og 

deres familier. Et tilbud, som lever op til Specialreformen i Københavns Kommune. 

4.3 Hvorfor Kvik-kontakt? 

I arbejdet med tidlig indsats og inklusion kan der opstå situationer, hvor institutionerne kan opleve 

usikkerhed og magtesløshed i forhold til deres indsats på de to områder, og derfor kan der være behov 

for en hurtig kontakt til andre fagpersoner.  
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Kvik-kontakt har fokus på at støtte op om samarbejdet mellem pædagoger og forældre. Samarbejdet 

med pædagoger og forældre skal skabe opmærksomhed på alt det pædagoger og forældre kan og alt 

det, der går godt, og samtidig skal der arbejdes på en faciliterende måde for at kunne skabe ny 

udvikling. Vi benytter os her af begrebet empowerment9, som tager afsæt i en ressourceorienteret 

tankegang, og hvor det er vigtigt, at teammedlemmerne opmuntrer forældre og pædagoger til selv at 

finde frem til de udviklings mål, som de ønsker sig. Samarbejdet kan også betyde, at der bliver skabt 

opmærksomhed i forhold til, at der er behov for en yderligere indsats. Kvik-kontakt kan bidrage i den 

proces, der er nødvendig for at skabe et så godt pædagogisk tilbud som muligt. 

4.4 Videnskabs- og metodisk udgangspunkt i Kvik-kontakt 

Det fælles teoretiske udgangspunkt for Kvik-kontakt er en systemisk og narrativ tilgang. 

Systemteoriens socialkonstruktionistiske forståelse af verden hviler på en antagelse om, at mennesker 

alene kan erkende verden ud fra egne subjektive præmisser i tæt relation til de sammenhænge og 

kontekster, de er en del af. I relation til pædagogers arbejde i dagtilbuddene bliver det derfor af central 

betydning, at de forskellige opfattelser og syn på praksis bliver fremlagt, så der skabes grundlag for, at 

nå frem til mere nuancerede indsigter i de sammenhænge og vilkår, der præger institutioners 

pædagogiske arbejde. 

Når man ønsker at skabe forandringer i praksis, må man forholde sig nysgerrigt og anerkendende over 

for hinandens opfattelser og stille åbne spørgsmål med henblik på at skabe bevidste refleksioner og 

konstruktive forstyrrelser i relation til de gældende opfattelser. De konstruktive forstyrrelser kan 

samtidig bidrage med at se nye sammenhænge og handlemønstre. 

4.5 Formål 

Kvik-kontakt er et tilbud, hvor pædagoger og forældre kan henvende sig, enten telefonisk eller via 

mail, når de oplever bekymring for et barns trivsel og udvikling eller når der foreligger en pædagogisk 

udfordring i forhold til ét enkelt barn eller grupper af børn. 

Kvik-kontakt har en ugentlig telefontid, hvor institutionerne kan ringe og fortælle om deres 

bekymring. Henvendelsen noteres og visiteres enten direkte af den der sidder ved telefonen, eller 

henvendelsen tages med på Kvik-kontakts visitationsmøde, der afholdes hver anden uge. Der er ikke 

krav om skriftlighed i forhold til henvendelsen, med mindre institutionen vælger at sende en mail til 

                                                 
9 Begrebet empowerment bliver defineret yderligere på s. 24 
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visitator i stedet for at ringe op. Kvik-kontakt vender tilbage inden for en uge og det første møde 

afholdes, så vidt muligt, inden for 14 dage efter henvendelsen. 

Kvik-kontakt tager altid fat med et møde med institutionen og barnets forældre. Kvik-kontakt deltager 

med to fra det tværfaglige team, valgt efter indholdet i henvendelsen. Der er ingen forberedelser i 

forhold til, hvad man kunne tro og tænke henvendelsen handler om.  

Under møderne opstår der nye vinkler på den oprindelige henvendelse, vinkler som både kan resultere 

i, at bekymringen mindskes eller skærpes, og der er opmærksomhed på forskellige perspektiver:” 

Hvad kan man lære af det, som ikke passer ind?” og der vil blive kigget efter åbninger i forældrenes 

og pædagogernes fortællinger om barnet. Forældre og pædagoger får en fælles viden om barnet og 

barnets situation, og de deler denne viden om, hvad der går godt hjemme og i institutionen, hvilket 

kan bringe læring til hinanden.  

I nogle henvendelser til Kvik-kontakt besluttes det på det første møde, at observation i institutionen 

vil være gavnligt for det videre arbejde med barnets trivsel og udvikling. Observation følges altid op 

med et møde med forældre og institution efterfølgende. Det som er set i observationen bringes ind i 

samtalen og der spørges ind til, hvorvidt det kan genkendes af forældre og pædagoger. Desuden 

bruges observationen til at afklare, hvilke forandringer der skal til for at kunne udvikle barnet trivsel.  

Det er også muligt, at der skal flere observationer til, eller at mødet munder ud i en opfordring til at 

søge et vejledningsforløb/støtteforløb. Endvidere er det muligt at barnet skal indstilles til PPR, til 

Børnekliniken, børnepsykiatrisk udredning eller til afklaring af eventuelt behov for fysioterapi eller 

andet. 

I andre henvendelser underbygges pædagogers og forældres oplevelse af, at de er på rette vej, at de 

”gør det rigtige” og at de selv kan, i så stort et omfang på det første møde, at der aftales, hvordan de 

vil arbejde videre med barnets trivsel og udvikling i fællesskab. Der aftales oftest, at afholde et 

opfølgende møde, hvor proceduren er den samme som ved første møde. Ved afslutningen af mødet 

finder man i fællesskab frem til, hvordan forældre og pædagoger kan fortsætte arbejdet og det aftales, 

om der er behov for yderligere møder.  

Teammedlemmerne i Kvik-kontakt mødes hver anden uge, samtidig med at der er telefontid. Møderne 

har en vigtig funktion i forhold til sparring vedrørende de nye henvendelser, de henvendelser som de 

enkelte er i gang med og de øvriges faglige input i indholdet og udviklingen i henvendelserne. 

Teammedlemmerne er endvidere optagede af, hvorledes Kvik-kontakt kan deltage i udviklingen af det 

pædagogiske arbejde og forældresamarbejdet. 
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I Kvik-kontakt er det teammedlemmerne, som skal opgive deres ekspertrolle, og de skal være bevidste 

om deres position i forhold til forældre og pædagoger. Det er vigtigt, at de ”faciliterer” processen, at 

de ”gør sig åbne” overfor at høre, hvad deltagerne rent faktisk siger, og at de opmuntrer til, at 

pædagoger og forældre selv finder frem til mål og handlinger i fællesskab. Det er vigtigt at pædagoger 

og forældre tager affære, så de som brugere af Kvik-kontakt oplever sig mere kompetente efter et 

forløb. Formålet er endvidere at arbejde med bevidstgørelse af, hvornår der er behov for at inddrage 

andre professionelle i forhold til arbejdet med barnet eller gruppen af børn.  

Kvik-kontakt er et tværfagligt tilbud, hvor det velfungerende tværfaglige arbejde ikke er et mål i sig 

selv, men et middel til at sikre en tidligere, bedre og mere effektiv indsats i forhold til den usikkerhed 

og bekymring børn, forældre og institutioner kan opleve. 

4.6 Målgruppe 

Kvik-kontakt er et tilbud til daginstitutioner, fritidshjem, klubber, dagpleje og basisgrupper – et tilbud 

institutionerne kan henvende sig til uden at børnene behøver at blive indstillet til PPR. 

Aldersgruppen er 0-17 år, men det har vist sig, at det overvejende er børnehaver og vuggestuer som 

henvender sig. 

Institutionerne henvender sig vedrørende: 

 Her og nu vanskeligheder i forhold til et barn eller en gruppe af børn, hvor personalet har brug 

for sparring 

 Støtte til personalet i en afklaring omkring et barns behov for hjælp 

 Støtte personalet i en afklaring omkring forældresamarbejde 

 Opgaver der kan kræve tværfaglige løsninger 

 Opkvalificering af personalet, således at de selv kan varetage opgaven fremover uden støtte 

udefra 

For at undersøge hvorvidt der skabes innovation og/eller forandringer i det tværfaglige arbejde i Kvik-

kontakt, vil jeg se nærmere på nogle teorier, der kan sige noget om emnet. Jeg benytter mig af 

innovations- og forandrings teorier, en teori, der kan sige noget om at arbejde i netværk, idet Kvik-

kontakt kan begribes som et netværk, hvor teammedlemmerne spiller sammen samt en teori der 

beskæftiger sig med paradigmer i den offentlige sektor. 
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5. Teorier 

Jeg har således valgt at hente litteratur fra tilgrænsende områder som eksempelvis netværksteori 

koblet med forandrings- og innovationsteorier. 

5.1 Justesens typer for gruppeadfærd 

Justesen opererer med tre former for gruppeadfærd indenfor innovations processer. Det der 

overraskede hende i sine studier var bl.a. hvordan gruppemedlemmer beskrev sig selv som ’perifere 

deltagere’ snarere end ’kompetente praktikere’. Hun var overrasket over, at se hvor meget af 

interaktionen, der hverken var kombination eller udveksling og hverken var udforskning eller 

udbytning. Disse iagttagelser resulterede i, at hun identificerede en del former for gruppeadfærd som 

det hun kaldte ”Ikke-innovative praksisformer”. 

Type 1: ”Innovative innovations praksis (diversitet og udveksling)”: Denne type adfærd beskriver 

karakteren af den mangfoldige videns identitets domæne indenfor gruppen (diversitet), når denne 

diversitet bliver brugt til kombination og udveksling af perspektiver blandt de forskellige domæner. 

Hun mener, at der inden for denne gruppeadfærd sker en virkelig innovation i forhold til tilgangen til 

arbejdet og udvikling af kompetencer.  

Type 2: ”Ikke-innovative innovations praksis (homogenitet/udbytning)”. Når innovations praksis 

bringer mere legitimt perifer deltagelse end aktuel kombination og udveksling mellem videns 

identitets domænerne, som kunne opnås indenfor gruppen. Dette medbringer interessant udnyttelse af 

kompetencer – interessante praksisser, men ikke innovative – fordi de vigtigste kompetencer forblev 

uændrede. Denne gruppe udvikler kompetencer, ikke nødvendigvis fordi de professionelle er 

interesserede i brugerne, men mere fordi de var interesserede i deres egen videnskabelige udvikling. 

Type 3: ”Ikke-innovative innovations gruppe adfærd (homogenitet)”. Når gruppemedlemmerne bliver 

så ’coatede´10 indenfor deres eget domæne, så de hverken engagerede sig i udbytning eller udveksling 

inden for gruppen, eller forsøgte at lære tilstrækkeligt af deres egen deltagelse til selv at blive 

kompetente praktikere indenfor arbejdet. Denne gruppe er så lukkede omkring deres egen 

professioner, at de ikke deler eller udveksler deres arbejde med hinanden.  

                                                 
10 Justesen bruger begrebet, social identitet som ´coating´. Ideen har hun hentet fra den farmaceutiske industri, hvor 
´coating´ bliver brugt til at beskrive den proces hvori overfladen af de farmaceutiske piller og tabletter er ´beskyttet´ med 
et lag belægning, så tabletten ikke opløses før forskerne ønsker at det skal ske. Tykkelsen og sammen sætningen af denne 
´coating´ definerer hastigheden hvormed medicinen bliver frigivet. Nogle gange skal det gå hurtigt og andre gange kan det 
tage så meget som 8 timer. Metaforen her bliver brugt som identitet eller facilitator eller ´beskytter´ og kan blive brugt til 
at forklare hvorfor medicinen kan blive så ´coated`, så den aldrig bliver udløst. Justesen, Susanne: innovationsledelse på 
tværs, 2011. 
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5.2 Osborne´s definition af forandringer og innovationer 

Forandring er et bredt fænomen, som indebærer vækst og/eller udvikling af en eller flere elementer i 

offentlig service. Dette indebærer: 

 Designet af den givne opgave 

 Strukturen i den offentlige service organisation 

 Administrationen af de offentlige service organisationer 

 Den faglighed der skal til for at lede den offentlige service 

(Osborne et. al, 2005) 

Innovation derimod er en specifik form for forandring, idet den er en diskontinuitets forandring. Den 

repræsenterer et brud med fortiden, hvor forandring repræsenterer en kontinuitet med den nylige 

fortid. Ved innovation vil ydelsen af den offentlige service, som har været givet i fortiden, ikke 

længere være acceptabel, og dette vil kræve en ny struktur og et brud med de tidligere måder at 

håndtere ydelserne på. Innovationen kan være mødet af et nyligt etableret behov, indbegrebet af en ny 

struktur, udvikling af nye fagligheder eller ny teknologi. 

Det er vigtigt at skelne mellem gradvis forandring, som muligvis ikke fører til større forandringer over 

en længere periode, og en aktuel innovations proces. Det er vigtigt at skelne mellem en ægte 

innovation og en tilskrevet innovation. Abernathy et al. har udviklet en model til klassifikation af 

forandring og innovation. 

   Ny 

 Ekspensions   Total 

 Innovation   Innovation 

Eksisterende     Ny  

 Udviklings   Evolutions 

 Forandring   Innovation 

                                                         Eksisterende 

´X´ aksen er den service som den offentlige service organisation yder og 

Ý´ aksen er de behov som den offentlige service organisation adresserer til. 
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Produktionsmetoden er ikke sædvanligvis en teknologisk proces, men snarere en interpersonel eller 

somme tider en inter-organisations proces, men som ikke desto mindre kan blive forandret ved 

introduktion af ny viden – hvorvidt det f.eks. handler om service brugernes behov eller behandlingen 

af metodernes effektivitet. 

Den typologi som er præsenteret her, er Osbornes reviderede udgave af Abernathys oprindelige model 

(Osborne et al. 2005). Typologien placerer innovation som en del af organisationens forandringer 

generelt og viser forskellige former for innovation og skelner det fra den øgende organisations 

udvikling. X aksen viser, hvorvidt der er tale om eksisterende service eller dannelsen af nye. Y aksen 

viser hvorvidt service organisationen møder brugernes eksisterende behov eller nye behov fra en ny 

klient gruppe. 

Der er fire typer af organisations forandringer: Total innovation, ekspensions innovation, evolutions 

innovation og udviklings forandring. Disse fire arketyper kan forstås både i termer af den aktuelle 

service, som virksomheden yder, og af klienterne, som den servicerer, såvel som de indbyrdes forhold 

mellem disse dimensioner. 

Denne tilnærmelse af innovation i offentlig service tjener to formål. For det første skiller den helt klart 

innovation fra øget organisations udvikling. Det bliver således klart, at total, ekspension og evolution 

arketyperne alle involverer diskontinuitet i organisationen i forhold til service og dens klient gruppe. 

Udviklings forandring derimod involverer ikke en sådan diskontinuitet. Den modificerer eksisterende 

service til en eksisterende klientgruppe. Typologien er således et vigtigt værktøj til at differentiere 

organisations innovation og udvikling i praksis. For det andet forklarer denne typologi forholdet 

mellem medarbejderne i virksomheden (producenterne) og brugerne af servicen (dens marked) i en 

innovations proces. Service brugerne er ikke bare passive modtagere, men er aktive i dens 

produktions processer (prosumers) (Osborne et al., 2005). Typologien hjælper til at klargøre disse 

indbyrdes forhold og forandringerne, som er oplevet af begge parter. 

5.3 Koppenjahn og Klijn´s netværksteori 

Koppenjan og Klijn beskæftiger sig med netværk og ledelse af netværk. Det nutidige offentlige 

samfund bliver udfordret ved stigende komplekse krav og problemer. Samfundet forventes at tage 

føring i at løse samfundsmæssige problemer, eller de private virksomheder forventes at lede 

forretninger på en samfundsmæssig ansvarlig måde og må gøre det i en kontekst, som er blevet 

væsentligt mere kompleks i de sidste flere årtier. For at opnå deres mål og fuldføre deres job er de 

afhængige af en række andre organisationer.    
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Borgere og brugere er blevet selvbevidste, de er krævende og vil ikke tage nej for et svar. Og der er 

altid massemedierne, som forstørrer hver mistanke og stiller offentligt de offentlige og private aktører 

til ansvar for deres handlinger. Dette kræver ekspertviden, og på samme tid er der en række 

interessenter, der vil ønske at deltage i problemløsningerne. Omgivelserne er blevet mere og mere 

vigtig for organisationer. Samtidig er offentlige og private organisationer hele tiden omgærdet af de 

uundgåelige og obstruktive omgivelser, der, når de har med problemer at gøre, vil blive konfronteret 

med usikkerhed. 

Koppenjan og Klijn beskæftiger sig med usikkerhed i netværk og ser på usikkerhed på en mere 

virkningsfuld måde. De er ligesom Lerborg overbevist om, at omgivelserne gør, at det er påtrængende 

med netværksdannelser, men modsat Lerborg ser de det allerede ske.   

Des mere ens aktørernes opfattelse er – de vil aldrig blive homogene – des nemmere vil det blive at 

opnå konsensus i komplekse problemstillinger. Samtidig vil det blive vanskeligere for andre, muligvis 

nye, aktører med forskellige meninger at skaffe sig adgang til netværk. Yderligere, hvis der er en øget 

konvergens af meninger, så eksisterer faren for, at aktørerne vil mislykkes med at genkende nye 

problemer og løsninger. Kort sagt har den stigende konvergens af meninger i netværk fordele og 

ulemper. En af de vigtigste ting er den tillid som aktørerne får til hinanden.  

En vigtig del af usikkerhed skyldes simpelt hen mængden af information og antallet af fortolkninger. 

Strategisk usikkerhed stammer fra de uforudsigelige strategiske opførelser fra andre medlemmer så 

vel som den fragmenterede natur i politisk spil.  

Koppenjahn og Klijn ser endvidere på netværk i forhold til henholdsvis indhold og processer: 

Institutionelle 
karakteristikker 

Dynamikker Hvornår/hvordan 

Regler Små forandringer og tager 
normalt lang tid 

Regler forandrer sig kun 
langsomt, idet aktørerne må 
acceptere forandringerne.  

Interaktionsmønstre Gradvise forandringer Opstår ved regulering af 
kontakter mellem aktørerne i 
spillet og forandres gradvist. 

Erkendelses mønstre Gradvise forandringer Det er resultatet af individuelle 
opfattelser, men kan udvikles 
gennem aktørernes 
interaktioner. 
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Proces karakteristika Dynamikker Hvornår/hvordan 

Spillet Relativ dynamisk Konfrontation i forhold til 
aktørernes forskellige 
strategier.  

Aktør erkendelser/opfattelser Gradvis forandring og 
tilegnelse 

Aktørernes erkendelser bliver 
dannet og forandret gennem 
deres oplevelser.   

Aktør strategi Meget dynamisk Aktørerne tilegner sig hurtigt 
deres strategier, på grund af de 
andres opførsel, forandrings 
mål eller erkendelser. 

 

5.4 Lerborg´s innovationsparadigme 

Lerborg opererer med et innovationsparadigme med spørgsmålet, hvorvidt der er behov for et 

innovationsparadigme i den offentlige sektor? Med det mener han, om der er brug for en bred palet af 

styringsteknologier, der kan fremme innovation af offentlige ydelser. Han konkluderer hurtigt, at det 

er tilfældet, idet den globale forandring udgør en stor konkurrence for Danmark. Han mener 

yderligere, at det vil være hensigtsmæssigt med et tættere samarbejde mellem den private og den 

offentlige sektor. Innovationsparadigmet skal sættes i relief til ”den notoriske træghed som den 

offentlige sektor besidder gennem en kombination af regelstyring, forsigtige politikere, mange 

interessenter og interesser, store institutionsområder, nulfejlskultur, standardiseringspres mv..” Han 

konkluderer endvidere, at der ikke i Danmark sker radikal innovation – det sker relativt spredt og 

uden tilstrækkeligt fokus uden systematisk understøttelse af innovationsteknologier og uden 

systematisk evaluering. Han kalder det derfor et randparadigme. 

Jeg vil nu nedenfor, gøre rede for nogle af de begreber, som benyttes i Kvik-kontakt. Der arbejdes 

helhedsorienteret og forebyggende, der arbejdes desuden ud fra en metode, hvor empowerment er en 

vigtig del af grundlaget for arbejdet i Kvik-kontakt. Det vil samtidig være interessant, at se på indhold 

og proces i forhold til et sådant tværfagligt emne, hvilket Koppejahn og Klijn beskæftiger sig med og 

sidst vil det endvidere være vigtigt at se på barrierer der er i tværfagligheden, for at lære af de 

forhindringer der eventuelt måtte forekomme.  
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6. Begrebsafklaring  

6.1 Helhedsorienteret og forebyggende indsats 

De to vigtigste formål med arbejdet i Kvik-kontakt er arbejdet med det helhedsorienterede og 

forebyggende i forhold til børn og deres forældre. Metoden er systemisk og narrativ, hvilket gør, at 

der bliver arbejdet hele vejen rundt om barnet. Den systemiske teoriramme fokuserer på forståelsen af 

individet i relation til sig selv og i relation til omgivelserne, forstået som større eller mindre grupper af 

mennesker med mere eller mindre tæt tilknytning til hinanden. Individer og samfundsgrupper af alle 

typer betragtes som systemer, der påvirker hinanden og påvirkes af hinanden.    

Den narrative teoriramme handler om at vores identiteter bliver skabt gennem påvirkning af et 

samfunds eller kulturs dominerende fortællinger. Til tider er disse uhensigtsmæssige for et 

tilfredsstillende liv og forandringer må ske ved at introducere alternative fortællinger eller udvide de 

oprindelige. 

Det er vigtigt at se barnet som en del af et system, og at se at barnet er i vanskeligheder i stedet for, at 

barnet selv tilskrives vanskelighederne. Det er ligeledes vigtigt at komme tidligt ind i barnets liv, når 

det er i vanskeligheder, da historierne om barnet ikke skal nå at blive for tykke i forhold til 

vanskelighederne. 

6.2 Empowerment 

Empowerment er ikke noget nyt begreb, men vigtigt for at fastholde og udvikle medarbejdernes 

engagement og energi i arbejdet. 

Empowerment: ”At udvirke muligheder for at opnå magt” (Aude, 2000, s. 17) 

Magtperspektivet indebærer, at brugerne får større muligheder for at påvirke eget liv og ydre 

betingelser, og de oplever at have evner, som der kan trækkes på, når der opstår problemer, retten til 

at blive hørt, retten til at gøre noget ved de vanskeligheder, der opleves til eget bedste. (Ibid., s. 19) 

Empowerment benyttes som et teoretisk begreb, hvilket betyder magt, kraft og styrke. Det centrale i 

begrebet empowerment er fællesskab, hvor individet skal forstås i en social sammenhæng. Endvidere 

forudsætter empowerment en ressourcetankegang. Det betyder, at man ikke blot ser på ressourcer, når 

der er alvorlige problemer, men altid tager udgangspunkt i menneskenes ressourcer (Andersen, 2000, 

s. 23,33). Senere skriver de: ”empowerment er både følelser og handlinger og derfor er det afgørende, 

at menneskene bruger fornemmelsen til at handle for at opnå sociale eller sundhedsmæssige 

forandringer” (M. Lundemark Andersen, P. Brok & H. Mathiasen 2000, s. 14). 
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Empowerment bygger i høj grad på de samme værdier som brugerperspektivet. Begrebet refererer til 

et værdisæt, hvor relationen er præget af ligeværdighed og involvering, og hvor brugerne tager ansvar 

for deres behov, problemer og deres liv. 

”Hvis vi skal indgå i et ligeværdigt samspil og samarbejde med brugerne, må vi udvide begrebet 

tværfagligt samarbejde til også at omfatte brugerne og integrere disse i det ´faglige´ samspil som 

aktive aktører” (Lauvås & Lauvås, 2006, s. 62). Det er således vigtigt, at der er en fælles forståelse 

både fra de professionelles side og fra brugernes perspektiv. Men hvis brugerne ikke har den samme 

faglige indsigt, hvordan kan vi så sikre brugernes medvirken til opgaveløsningen? Det drejer sig om at 

aktivere den viden og de ressourcer som findes hos brugeren. 

6.3 Indhold og proces i det tværfaglige arbejde  

For at få professionerne til at virke i et tværfagligt arbejde, er det vigtigt at der hersker et ligeværdigt 

arbejde professionerne imellem. Nogle gange ses der magtkampe mellem professionerne, og i denne 

kamp bruges kundskab og kompetence som et våben. De professionelle, der har den mest relevante 

kundskab, kan bruge dette til at bruge deres magt til egen videnskabelig fordel. Denne professionelle 

konstellation kan ses hos Justesens type 2, gruppe adfærd, hvilket ikke skaber grobund for innovation. 

Det er den faglige viden og den kundskab, der har det mest videnskabelige præg, der får højest status. 

I tværfagligt samarbejde forudsættes det, at det er forskellige fags viden, der bringes sammen. Det 

skal netop være forskelligheder, der kommer frem, som det fremgår af Justesens type 1, gruppe 

adfærd. Her hersker der ægte engagement og dialog samt udveksling af kundskaber de professionelle 

imellem, hvilket giver anledning til innovation.   

Karakteristikken af indholdet, ifølge Koppenjahn & Klijn, vil høre under interaktionsmønstre eller 

erkendelsesmønstre inden for netværk, hvor reguleringen af netværket forandres gradvist ved 

aktørernes valg i interaktionerne i opgaveløsningerne eller ved individuelle erkendelser, som kan 

udvikles gennem aktørernes interaktioner.  

Processen i det tværfaglige arbejde handler om roller og kommunikation. ”Kommunikationen 

indeholder to ret så forskellige aspekter: Indhold og relationer. Vi er altid klar over indholdsaspektet, 

vi ved, at kommunikationen handler om noget. Vi er imidlertid ikke altid lige så opmærksomme på 

relationsaspektet. Alligevel indeholder kommunikationen altid en løbende definering og omdefinering 

af relationen mellem de parter, som den omfatter. Det handler om spørgsmål som magt, grad af tillid 

og intimitet. I visse ekstreme tilfælde er relationsaspektet til og med det dominerende, og indholdet 

tjener kun som et middel, der bruges til at fastlægge relationsmønstret.” (Lauvås & Lauvås 2006, s. 
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179). Det betyder altså, at der i tværfagligt samarbejde kan opstå tilfælde, hvor relationerne bliver det 

primære og indholdet det sekundære. Det kan blive en kamp om at vinde diskussionen, om at markere 

rangorden og kompetence og derved komme til at fortrænge hensigten med kommunikationen. 

Kommunikationen vedrørende relationerne og forventningerne til dem kan ikke udføres én gang for 

alle. Relationer forandrer sig med tiden og nye aktører med forskellige syn på rollernes indhold kan 

komme i spil. Ifølge Koppenjahn & Klijn, vil aktørernes erkendelser/opfattelser gradvis forandres, 

idet aktørernes erkendelser bliver dannet og forandret gennem deres oplevelser. Der ses en rimelig høj 

grad af stabilitet, men relationerne forandres som konsekvens af aktørernes oplevelser i netværket.   

6.4 Barrierer 

Barrierer kan forekomme når f.eks. rolleforventningerne kolliderer. Lauvås & Lauvås opererer med 

tre typer af handlemuligheder i dette tilfælde.  

 Man holder fast ved sin egen rolleopfattelse og arbejder langsigtet for at få den profilering, 

man har valgt, til at slå igennem. Det vil sige, at man forsøger at få andres rolleforventninger 

til at komme mere på linje med ens egne. Man prøver i hvert fald at opnå et større spillerum til 

selvstændig profilering af rollen 

 Man giver efter for det sociale pres. Det vil sige, at man accepterer og overtager de andres 

forventninger, eller i hvert fald, at man tilpasser sig situationen 

 Man forlader det sociale felt og slipper ud af konflikten. Det vil sige, at man opgiver 

ambitionerne om at nå frem til en acceptabel ´kontrakt´. 

Disse måder at arbejde i tværfaglige grupper på, stemmer helt overens med Justesens beskrivelser af 

hvilke former for ´coating´ man har inden for de grupper, hvor der ikke sker innovation. Enten slår 

man igennem med sin store faglighed, eller man trækker sig og prøver at komme overens, hvor ved 

der ikke sker fornyelser. 

Det er afgørende at vise velvilje og at gå i åben dialog i forhold til at vove sig ud i teamorienteret og 

netværksorienteret struktur – i modsat fald vil der ikke herske tværfaglighed. 

Selve analysen vil tage udgangspunkt i ovenstående begreber: Helhedsorienteret og forebyggende 

indsats, empowerment, indhold og proces i det tværfaglige arbejde samt barrierer og ikke mindst 

hvorvidt der skabes innovation og/eller forandringer. 
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7. Analyse 

Formålet med dette afsnit er at analysere, hvorvidt det tværfaglige samarbejde i Kvik-kontakt kan 

bidrage til at aktørerne udvikler forandring og/eller innovation i forhold til opgaveløsningen 

vedrørende børn i problemer og deres forældre. Dette vil ske ud fra en analyse af empirien holdt op 

imod de teoretiske rammer. Jeg vil komme med konkrete eksempler fra interviewene som kobles til 

begreberne og teorierne. Derudover ønsker jeg at undersøge aktørernes relationer indbyrdes i deres 

tværfaglige team. 

Med dette som udgangspunkt vælger jeg at strukturere analysen ud fra følgende temaer. 

 

 Helhedsorienteret og forebyggende sagsarbejde i Kvik-kontakt 

 Relationerne mellem proces og indhold i det tværfaglige arbejde 

 Udvikles der empowerment hos brugerne gennem sagsarbejdet 

 Barrierer for udvikling af det tværfaglige samarbejde  

 Skabes der forandringer og/eller innovation i det tværfaglige samarbejde 

 

Temaerne er valgt dels ud fra Kvik-kontakts væsentligste formål, at arbejde forebyggende og 

helhedsorienteret, at arbejde ud fra begrebet empowerment i forhold til pædagoger og forældre og dels 

ud fra Koppenjahn og Klijns netværksteori omhandlende proces og indhold. Jeg vil endvidere se på, 

hvilke barrierer der kunne være i et sådant tværfagligt arbejde, for at blive klogere på, hvad der 

eventuelt skal ændres.  Endelig vil jeg undersøge om dette skaber forandring og/eller innovation, 

hvilket er mit samlede problemfelt. 

Temaerne vil ikke blive behandlet som enkeltstående og adskilte temaer, idet der er overlap og 

gennemgående temaer, som eksempelvis rolleafklaring, relationer og kommunikationer mellem 

aktørerne i netværket i Kvik-kontakt. 

7.1 Helhedsorienteret og forebyggende indsats 

Dette afsnit handler om, hvor vidt der arbejdes helhedsorienteret og forebyggende med børn i 

vanskeligheder, set i forhold til hvilke nye initiativer der bliver iværksat i dette tværfaglige arbejde. 

”Inden for sociologi, biologi og psykologi repræsenterer holisme en metode, som benytter sig af 

helheden som forklaringsprincip i modsætning til studiet af isolerede træk. Helhedstænkningen kan 

dels holdes inden for kroppen og gå ud på at studere, hvordan alt står i forhold til hinanden og 
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samvirker, og dels omhandle, hvordan individet interagerer med sine omgivelser”. (Lauvås & Lauvås 

2006, s. 158) 

Inden for vores fag i Kvik-kontakt, vil helhed blive betragtet som interaktion mellem, såvel 

teammedlemmerne indbyrdes som i forhold til brugerne (pædagoger, forældre og deres børn).   

Der vil i dette afsnit blive fokuseret på både det forebyggende arbejde set som en tidlig indsats, 

således at vanskelighederne ikke vokser sig for store og det forebyggende i den forstand, at forældre 

og børn bliver inddraget allerede ved det første netværksmøde.  

Det er endvidere spørgsmålet, hvorvidt der i dette netværk er brug for ledelse i form af top-down 

styring eller hvorvidt det er gavnligt med en flad struktur. 

En sundhedsplejerske siger: 

 Det er måden vi spørger ind på, der gør at vi kommer hele vejen rundt 

 om arbejdet og at der kommer forskellige vinkler på, og dette hindrer at 

 tingene udvikler sig negativt, og hindrer en begyndende skæv udvikling. 

Hun mener, at det er tilgangen på netværksmødet, de nuancerede indfaldsvinkler de forskellige fags 

viden om børn og forældre, der gør, at der både bliver set i helheder og i et forebyggende lys. Hun 

mener endvidere, at rammerne er vigtige for arbejdet. Det er vigtigt, at der er afsat ressourcer i form af 

tid til de forskellige fag og at der er afsat faste tidspunkter, hvor de kan mødes på. Hun nævner også, 

at det er vigtigt, at vigtigt, at der er en initiativtager, i modsat fald vil hun frygte, at der ikke skete 

noget i team samarbejdet. 

En støttepædagog siger: 

 Hele Kvik-kontakt er forebyggende – det er det der er hele konceptet, 

 at vi faciliterer kompetencerne og har fokus på det, der fungerer. 

 Vi kører hele vejen rundt om barnet, og forældrene får lov at komme 

 ind i mødet og dialogen først, og dernæst kommer der jo 4 perspektiver  

                     på, så det bliver til en helhed. 

Hun mener, at det at forældrene får lov til at tale om problemfelterne først, gør, at der er kommet øget 

fokus på samarbejdet mellem forældre og pædagoger generelt. Hun taler endvidere om, at det ville 

være virkningsfuldt hvis også skoler, fritidshjem og klubber trækker i samme retning.  

Denne støttepædagog nævner flere gange, at det har været en stor udvidelse af det tværfaglige arbejde, 

at arbejde sammen med sundhedsplejerske, hvilket hun ikke har prøvet før. De kommer tidligt ind i 
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arbejdet med børn ved at beskæftige sig med f.eks. spisning, søvn, sund kost og i det hele taget 

fysiske trivselsproblemer. Hun mener ikke at arbejdet har krævet koordinering ovenfra, men at det er 

vigtigt, at de alle er ligeværdige medlemmer i deres netværk. 

En psykolog siger: 

 Vi får mange henvendelser fra vuggestuer som nu tør at henvende sig. Det virker 

 mere ufarligt end en indstilling til PPR og det er det, der er det forebyggende, 

 i dette arbejde. Vi får allerede ved det første møde talt om hele barnets  

 udvikling og får dermed et helt billede af barnet, både set fra forældrenes 

 perspektiv og pædagogernes perspektiv. 

Hun er ikke i tvivl om, at der arbejdes såvel helhedsorienteret som forebyggende, da hun nævner, at 

flere vuggestuer henvender sig, hvorimod der ikke kommer nævneværdige indstillinger fra 

vuggestuerne til PPR, specifikt til psykologer. De får beskrevet barnet som en helhed, idet de får såvel 

forældrenes som pædagogernes perspektiver på barnet. 

Hun mener, at der er et ligeværdigt samarbejde, og at de har opbygget en vi-kultur. Hun har et billede 

af, at de har arbejdet tættere sammen end andre og at der ikke er behov for ledelse ovenfra. Der er tale 

om en flad struktur. 

En psykolog siger: 

 Vi kommer ud før der kommer indstillinger til PPR og før der sættes 

 andre initiativer i gang. Vi arbejder ud fra en systemisk tankegang, 

 hvor vi har både forældre og bedsteforældre med – vi arbejder med 

 de vigtigste voksne omkring barnet. 

Når hun her nævner systemisk tankegang, skal det forstås som en helhedsorienteret tankegang. De 

arbejder med hele systemet, alle de vigtigste voksne, rundt om barnet. Den tidlige indsats ses ved at 

de kommer ud i institutionerne, inden der har været foretaget henvendelser til andre instanser. 

En støttepædagog siger: 

 Vi kommer ud før der er gået helt kaos, før barnet bliver beskrevet som 

 umuligt. Vi tager bekymringerne alvorligt også de små fornemmelser.   

 Det at spørge ind til et barn hele vejen rundt er afgørende for at hjælpe 

 barnet og afgørende i forhold til indholdet og indsatsen. 

Også denne støttepædagog har fået en aha oplevelse i forhold til at arbejde sammen med en  
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sundhedsplejerske. Det er den tidlige indsats, der gør, at det er så værdifuldt med sundhedsplejersken 

og vice versa.  

Hun synes ikke, at der har hersket nogen form for hierarki, og det har derfor fungeret som et netværk. 

I starten var der nogle der tog initiativer, men det er gået i sig selv og de har arbejdet meget 

ligeværdigt. 

En talehørelærer siger: 

 De fleste af henvendelserne har overvejende været vuggestuebørn. 

 De problemer vuggestuerne har haft, har de tidligere tumlet med selv. 

 Vi prøver så vidt muligt at se hele barnet, og hvilke roller det har. 

Hun nævner, at hun hele tiden har syntes, at det var vigtigt, at arbejde tværfagligt og var lidt oprørt 

over, at nogle medarbejdere ikke syntes, at det var så relevant med talehørelærer i dette tværfaglige 

regi. Hun følte desuden, at hun skulle gøre rede for dette tværfaglige arbejde overfor resten af 

talehørelærer gruppen. F.eks.nævner hun, at hun spørger ind til, hvor mange ord barnet kan, kan 

barnet fastholde nye ord osv. Hun finder at denne tilgang er vigtig også at have med. 

Hun mener at nogle i starten var ledere, men efter at der kom et par nye medlemmer til har det 

udjævnet sig og de arbejder ligeværdigt nu.  

7.1.1 Kvik-kontakt 

I Kvik-kontakt bruges der flest ressourcer på støttepædagoger og psykologer. I starten havde vi lige 

mange fra hver faglighed, men måtte udbygge på psykolog- og støtteområdet. Psykologerne og 

støttepædagogerne er præget af, at være bredt fagligt funderet. Der er ikke i et PPR behov for 

specialisering, idet der er brug for generalister både i forhold til rådgivning, vejledning og 

undersøgelser. Psykologerne viderevisiterer børn, der har brug for mere specifikke behandlinger og 

undersøgelser. Hvad angår talehørelærere og sundhedsplejersker er der tale om en større 

specialisering, idet talehørelærerne har en overbygning på deres henholdsvis pædagog- og 

læreruddannelse og sundhedsplejerskerne har en overbygning på deres sygeplejerskeuddannelse. 

Dette giver sig udslag i arbejdet i Kvik-kontakt, forstået således, at der generelt har været mere brug 

for den brede pensel. Det har dog, som vi ser af udtalelserne, givet meget til helhedsbilledet, at der har 

været disse andre mere specifikke synsvinkler på også. 

Der er enighed om, at der indstilles færre børn til psykologiske udredninger og at der er færre 

ansøgninger til støttepædagogkorpset. Psykologkoordinatoren i småbørnsteamet, som fordeler 
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småbørnssager ud til psykologerne (de sager, der er indstillet til PPR), har givet udtryk for, at der er 

langt færre sager at fordele efter Kvik-kontakts ikrafttræden, og at der nu ikke længere er ventelister 

på småbørnssagerne. I forhold til støttepædagogansøgningerne havde vi 97 ansøgninger halvårligt, i 

Vesterbro/Kgs. Enghave, inden Kvik-kontakt startede, og efter Kvik-kontaks opstart havde vi 53 

ansøgninger, hvilket kan tyde på at både indstillinger til PPR og støttepædagogansøgningerne er 

stærkt dalende. Der er ikke andre indikatorer end Kvik-kontakt der gør sig gældende i forhold til dett 

fænomen – tværtimod har børnetallet været stigende i hele perioden. 

Selvom vi ikke kan dokumentere nogen langtidseffekt i forhold til de færre indstillinger og 

ansøgninger, så kan vi dog konstatere, at det skaber resultater her og nu, både i forhold til børnenes 

trivsel og udvikling, pædagogernes faglighed, udviklingen af det tværfaglige samarbejde, og den 

hurtige og tidlige indsats. 

7.1.2 Sammenfatning  

Der er tale om Justesens type 1 gruppeadfærd, hvor der sker innovation, idet der blandt de 

professionelle tydeligt arbejdes med nysgerrighed på hinandens arbejdsområder, og der forekommer 

dialog såvel ved netværksmøderne, sammen med pædagoger, forældre og børn, som ved deres egne 

visitations- og sparringsmøder. De har oplevet det betydningsfulde ved at have sundhedsplejerske 

med set ud fra de henvendelser de får fra f.eks. en del vuggestuer, som noget nyt. Og måske får de 

mange henvendelser fra vuggestuer netop fordi sundhedsplejersken er med? 

Den helhedsorienterede og forebyggende indsats kan ud fra Osborne´s klassifikation både vurderes ud 

fra den service som Kvik-kontakt yder og de klienter som Kvik-kontakt servicerer. Det ses, at måden 

at arbejde på ud fra en helhedsorienteret tilgang, gør, at der er tale om en diskontinuitet med de 

tidligere måder at arbejde på nemlig monofagligt. Klientgruppen er heller ikke den samme, idet 

teammedlemmerne kommer tidligere ind i forhold til problemerne ude i institutionerne. Kvik-kontakt 

tager alle henvendelser lige alvorligt om så det blot er fornemmelser, henvendelserne går på. 

Endvidere er problemerne ikke nået at vokse sig så store, så der på denne vis er tale om at tage 

vanskelighederne i opløbet i mange tilfælde, hvilket også ses af, at der er mange henvendelser fra 

vuggestuer. Der er ikke så mange indstillinger til psykologer og ansøgninger om støttepædagoger fra 

vuggestuer, som der ses i den traditionelle måde at arbejde på i PPR.  

Der er næsten overensstemmelse mellem teammedlemmernes udsagn om, at det er en flad struktur og 

at der ikke er behov for styring. De fungerer som et netværk og er alle lige positionerede i en 

ligeværdig tilgang til arbejdet i tværfagligheden. De ytrer ingen ønsker om ledelse - tværtimod. 
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Den træghed, som Lerborg taler om i den offentlige sektor, ses ikke i Kvik-kontakt, idet der ikke er 

tale om regelstyring, interessenter, store institutionsområder, nulfejlskultur, standardiseringspres mv. 

Der er tale om et hurtigt arbejdende tværfagligt team, som engageret og nysgerrigt rykker ud inden for 

fjorten dage. Det er dette, der er kendetegnende ved det innovative i dette teamsamarbejde. 

Et opgør med en oplevelse af trægheden i den offentlige sektor set fra et burgerperspektiv, vil være 

empowerment, hvor brugerne får ejerskab af de offentlige ydelser, som de tidligere passivt modtog. 

7.2 Empowerment 

Empowerment bliver brugt i betydningen af, at det er vigtigt at udvikle både pædagogernes og 

forældrenes engagement i arbejdet med børn i vanskeligheder. Hele tankegangen bag begrebet er, at 

de professionelle skal arbejde på en sådan måde, at deres ekspertrolle skal tilsidesættes, for at ”klæde” 

pædagoger og forældre på til selv at kunne tage over og løse opgaven på lang sigt. De professionelle 

skal være med til at forstå og udfordre de forhold – vanskeligheder og ressourcer, der virker 

hæmmende og skaber problemer. De bliver nødt til at tage udgangspunkt i et holistisk syn på 

brugernes situation både hjemme og i daginstitutionen, og at kunne rumme en forståelse for og 

kendskab til de processer og metoder, der er tilknyttet pædagogernes og forældrenes interaktive 

handlinger. 

En støttepædagog siger: 

 Jeg respekterer de andre faggrupper på samme måde som jeg 

 respekterer forældre og pædagoger – vi har alle sammen en 

 viden, der skal værdsættes. 

Støttepædagogen siger endvidere, at det er forældrenes børn og det er derfor dem, der har det største 

kendskab til barnet. Det er muligt at teammedlemmerne kan bidrage med andre vinkler og nuancer, 

men man må aldrig miste respekten for dem, der lige nu og her sidder med vanskelighederne. Det er 

dem selv der i sidste ende skal løse problemerne. Det er yderligere vigtigt, at der gives plads til 

hinanden og hinandens synspunkter. Hun siger samtidig, at det, at teammedlemmerne har foranlediget 

et netværksmøde, gør, at samarbejdet mellem pædagogerne i institutionen og forældrene bliver større, 

da de får en større indsigt i hinandens væremåder og synspunkter på problemstillingerne. 

En psykolog siger: 

 Det er et rigtigt spændende arbejde, og det er ikke bestillingsarbejde, 

 for institutionerne får selv ejerskab af vanskelighederne og løsningen 
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 på dem. 

Psykologen her mener altså, at opgaverne i det tværfaglige samarbejde bevirker, at det ikke er de 

professionelle der nødvendigvis har ejerskab af problemerne, men at ejerskabet forbliver ude i 

institutionerne. Hun skelner altså mellem indstillingerne til PPR og denne forebyggende indsats ved at 

bruge ejerskab som det centrale omdrejningspunkt.  En støttepædagog nævnte tidligere ansvar som et 

omdrejningspunkt i forhold til dette tværfaglige arbejde. Det skulle ikke forstås således, at man ikke 

tager ansvar, når man arbejder monofagligt, men at det tager noget af ansvaret fra én at arbejde med at 

ansvarliggøre alle parter – også brugerne. 

En psykolog siger: 

 Det drejer sig om, at få de vigtigste voksne omkring barnet til at 

 arbejde sammen. 

Hun siger, at det væsentlige ved det fremadrettede arbejde med opgaveløsningerne ligger hos 

pædagogerne og familien selv. De vigtigste deltagere og relationer ligger hos de voksne omkring 

børnene. Teammedlemmerne kan arbejde med supervision, rådgivning, vejledning, sparring osv., men 

det er hos de personer, der har med barnet at gøre i dagligdagen, at handlingerne skal ske i forhold til 

det videre forløb. 

En støttepædagog siger: 

 Vi kender ikke problemstillingerne på forhånd, så vi går ud og lytter, 

 uden at have meninger og fortolkninger. Det er en god måde at møde 

 forældre på. 

Forskellen på indstillinger til PPR /ansøgninger til støttepædagog og Kvik-kontakt er, at der ikke 

foreligger nævneværdig skriftlighed. Teammedlemmerne kommer til netværksmødet uden at kende til 

problemstillingerne og har derfor ingen forudfattede meninger eller fortolkninger. Dette bevirker for 

det første, at der bliver lyttet til alle parter på en fuldstændig åben måde, og for det andet, at ansvaret 

ikke påhviler de professionelle – ansvaret er hos pædagoger og forældre og forbliver der. Derudover 

er de professionelle også nødsaget til at have tillid til hinanden både fagligt og personligt, da der ikke 

kan forekomme fælles refleksioner eller forberedelser inden mødet. 

7.2.1 Kvik-kontakt 

Teammedlemmerne i Kvik-kontakt skal opgive deres ekspertrolle og de skal være bevidste om deres 

position i forhold til forældre og pædagoger. Det er vigtigt, at de faciliterer processen ved at gøre sig 



 36

åbne overfor at høre, hvad deltagerne rent faktisk siger. De skal opmuntre dem således, at de selv 

finder frem til mål og handlinger, så de sammen kan tage affære, og på en måde så brugerne af Kvik-

kontakt oplever sig mere kompetente efter et forløb. 

”Det er fagligt tilfredsstillende at kunne yde en indsats, som ”henvenderne” er tilfredse med. Det er 

ligeledes tilfredsstillende at opleve, at møderne, og de andre aktiviteter der tilbydes, har en positiv 

effekt, og at pædagogerne oplever, at de selv kan magte opgaven samtidig med at der bliver et øget 

forældresamarbejde. Det er fagligt tilfredsstillende at kunne understøtte pædagogerne, så de oplever, 

at kunne magte de opgaver de står med og at den bekymring, der var årsag til henvendelserne, 

forandres til en fælles oplevelse af ”det er ikke så galt endda”. Det er yderligere en tilfredsstillelse at 

opleve, at forældre og pædagoger kan samarbejde omkring barnet, skabe udvikling og sikre, at barnet 

henvises videre, når der er behov for det”.  (En psykolog). 

To institutionsledere har sagt, at Kvik-kontakt havde en god effekt på fagligheden i forhold til 

pædagogerne – de er meget glade for de faglige input – de føler, at de bliver set og hørt og de er selv 

med til at tænke tankerne. 

Det er i tilfældet med Kvik-kontakt åbenlyst, at begrebet ”empowerment” bliver benyttet af 

teammedlemmerne: De lytter nøje til pædagoger og forældre og sætter dem derved i stand til at 

identificere deres egne behov og definere deres egne problemer. Derudover respekterer de 

pædagogers og forældres viden for derigennem at hjælpe dem med bevidsthed om magtbalance. 

Endvidere formidler og deler de information, for at sikre at der skabes udvikling og kompetencer og 

endelig hjælper de pædagogerne og forældrene med at udforske og skabe meningsfulde veje til 

beslutning og handling og at styrke eksisterende netværk og naturlige støttesystemer.  

 

7.2.2 Sammenfatning 

Justesen nævner ikke begrebet empowerment, men selve tankegangen i henhold til det, at 

teammedlemmerne ikke er eksperter, men er lyttende og respekterer alles viden samt sætter brugerne i 

stand til at identificere deres egne problemer og efterfølgende selv at handle på dem, må siges at være 

en type 1 adfærdstype, idet alles kompetencer bliver udnyttet fuldt ud. 

I forhold til Osbornes klassifikation, er der dels tale om den service som Kvik-kontakt yder, og dels 

om brugerne som modtager den service. I forhold til empowerment er der dog ikke tale om en passiv 

bruger af den serviceydelse som modtages, men som en aktiv og refleksiv handling i et dialektisk 
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samspil. Både pædagoger og forældre er ligeværdige i forhold til de refleksioner og handlemønstre, 

der skal til for at løse opgaverne. De får ejerskab af såvel problemerne som evnen til og måden at løse 

de vanskeligheder på, som de befinder sig i. Dette er en ny tilgang til arbejdet i PPR og skal ses som 

innovation i forhold til, at de her kaster ekspertrollen fra sig og giver ´magten´ tilbage til brugerne. 

Der ses en diskontinuitet med fortiden set i forhold til den måde, man tidligere har arbejdet på i PPR.  

Koppenjahn & Klijn omtaler heller ikke begrebet empowerment, men nævner, at omgivelserne bliver 

stadig vigtigere for netværkene, og at borgerne/brugerne bliver stadig mere bevidste om, hvad deres 

behov er, og hvordan det kan tilgodeses.   

For at undersøge hvordan der arbejdes tværfagligt i Kvik-kontakt, er det vigtigt at se nærmere på 

indhold og proces i netværksarbejde. 

7.3 Indhold og proces i det tværfaglige arbejde 

Overordnet vil indholdet altid dreje sig om børn i vanskeligheder og pædagogers og forældres måder 

at tackle det på. Der er dog en stor variation i henvendelserne, som strækker sig lige fra de små 

mavefornemmelser til mere alvorlige emner som mistanke om, at et barn er selvmordstruet. Da 

teammedlemmerne ikke på forhånd får beskrivelser af vanskelighederne eller har mulighed for at 

forberede sig, så kan det være en udfordring, at komme ud og løse de mangeartede opgaver sammen 

med pædagoger og forældre. Det viser sig ofte, at det, de kommer ud til, ændrer karakter, når de har 

reflekteret og handlet på møderne, således at vanskelighederne enten er langt mindre alvorlige end 

først antaget, eller at der kommer øget fokus på barnets vanskeligheder. 

Processen, som også omhandler relationerne mellem teammedlemmerne, pædagogerne og forældrene, 

synes da også at være det vigtige i forhold til håndteringen af vanskelighederne. Relationerne blandt 

teammedlemmerne bliver plejet under deres 14 dags møder, hvor de drøfter sagerne, både de sager der 

er i gang, og de sager de har fået henvendelser om. Det er her teammedlemmerne lærer hinanden at 

kende både fagligt og personligt. 

En sundhedsplejerske siger:  

 Nogle relationer skal være i orden – der skal være tryghed til at man 

 tør være usikker på sin faglighed, ellers sker der ikke noget nyt. 

 Det her er noget af det mest positive og sjoveste tværfaglige arbejde 

 jeg har prøvet. 
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Hun taler her om, at det er vigtigt at have tillid til hinanden, for dels at kunne udvikle sig fagligt, dels 

at der vil ske noget nyt indholdsmæssigt i opgaveløsningen. Hun ytrer begejstring for det hurtige og 

nemme i opgaven via en tværfaglig indsats. 

En støttepædagog siger: 

 Vi giver plads til hinanden, og vi tør også tro på, at når mødet er 

 slut, så har vi et pejlemærke om, hvor vi vil hen. 

Støttepædagogen giver udtryk for, at det er vigtigt at give plads til hinanden i det tværfaglige 

samarbejde, og det at give plads til hinanden gør, at der er enighed om, hvor opgaven bevæger sig 

hen, og at være bevidst om, hvordan opgaven skal gribes an. Hun nævner endvidere at det kræver 

mod at arbejde tværfagligt og uden forberedelser. 

En psykolog siger: 

 Det har en hurtig effekt, fordi man får lov til at lege lidt og man tør 

 mere, både i forhold til institutionen og forældrene. 

Hun taler om at lege, at det er sjovt at være sammen tværfagligt, og at det bevirker et lettere antrit og 

mere vovemod i forhold til samarbejdet med institutioner og forældre. Denne kreativitet gør at der ses 

en hurtig effekt i forhold til opgavenløsningen. 

En psykolog siger: 

 At skabe den bedste proces kræver fleksibilitet og høj faglighed. 

Her bliver fleksibilitet og høj faglighed nævnt som nogle vigtige indikatorer for, i hvor stor en grad 

opgaven bliver løst. Hun mener, at det er vigtigt, at man byder ind i forhold til hinandens 

kompetencer, og dette kræver et godt kendskab til hinandens fagligheder. 

7.3.1 Kvik-kontakt 

I Kvik-kontakt er indholdet/opgaven meget varieret. Dog ses det tydeligt, at vuggestuer er godt 

repræsenteret i forhold til den tidligere indstillingsprocedure i PPR. Der bliver arbejdet med 

forandringsønsker, hvad der virker, mål, forventede handlinger fra de voksne, og hvad de voksne 

gerne vil se ske. Teammedlemmerne i Kvik-kontakt oplever, at der ikke er én bestemt metode, der kan 

anvendes, idet alt kan lade sig gøre og bestemmes af henvendelsernes karakter, og de der henvender 

sig. De arbejder dog stadig indenfor rammerne af den systemiske og narrative metodiske tilgang.  
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Teammedlemmerne i Kvik-kontakt oplever under processen en faglig udvikling i det tværfaglige 

samarbejde; det at lære af hinandens måder at håndtere henvendelserne på, og det at der er et bredere 

perspektiv på barnet. 

7.3.2 Sammenfatning 

Justesens typer for gruppeadfærd beskæftiger sig både med indhold og proces i relation til, hvorvidt 

det tværfaglige samarbejde kan betegnes som innovativt. Hun ser dog, at selve processen er en 

forudsætning for indholdsdelen, således at det er selve processen, hun finder vigtigst. Hvis processen 

ikke består af nysgerrighed, engagement og udveksling og diversitet, så vil indholdet være præget af, 

muligvis at være interessant, men ikke nødvendigvis innovativt. Ud fra ovennævnte citater vil jeg dog 

udlede, at der er tale om processer i Kvik-kontakt, hvor der bliver udfoldet leg og mod, det er sjovt og 

hurtigt osv., så ud fra disse udsagn mener jeg, at der er tale om nysgerrighed, engagement og 

diversitet.  

Osborne skelner indhold og proces i termer som, den service organisationen yder, og de behov som 

den offentlige service organisation adresserer til. Som tidligere nævnt mener jeg, at der er tale om 

innovation snarere end forandring i denne forstand. Innovation er diskontinuitet med fortiden, hvilket 

er kendetegnende for både indhold og proces i Kvik-kontakt. 

Koppenjahn & Klijn siger, at der ved regler sker meget små forandringer og ved interaktionsmønstre 

og erkendelsesmønstre sker der gradvise forandringer. Hvad processer angår, er der størst dynamik, 

når aktørerne hurtigt tilegner sig hinandens strategier eksempelvis på grund af de andres opførsel. I 

Kvik-kontakt bliver det nævnt, at det er dynamisk, når de går ud to fagligheder sammen, og dette viser 

sig ved, at de hurtigt tilegner sig hinandens strategier. Der er ingen regler eller forberedelser, så der 

bliver improviseret og konkluderet allerede på det første netværksmøde. Der er tale om en i 

Koppenjahn & Klijns forstand meget dynamisk proces.   

Der er her et opgør med Lerborg´s beskrivelse af den offentlige sektor og den notoriske træghed som 

finder sted gennem regelstyring, store institutioner, standardiseringer osv. Her i Kvik- kontakt er der 

tale om det modsatte, nemlig hurtighed, ingen regler, ingen bestemte metoder osv. Der er tale om en 

leg og om at turde noget mere end i det vanlige regi. 

Jeg vil nu undersøge, hvorvidt opgøret med regler og forberedelser kan afføde barrierer i arbejdet med 

pædagoger og forældre for at blive klogere på det tværfaglige arbejde fremadrettet. 

7.4 Barrierer 
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Det er specialiseringen i arbejdet i organisationerne, der skaber et potentiale for autonomi, og dette 

potentiale benyttes gerne. Der tales om videnmedarbejdere, selvledende medarbejdere osv. Hvor der 

knyttes positive tilkendegivelser overfor faglig selvstændighed, uafhængighed og positive værdier i 

forbindelse med autonomi. Det tværfaglige samarbejde bliver imidlertid nødt til at afgrænse og 

beskære uafhængighed og selvstændighed. Hvis samarbejdet skal blive reelt, må teammedlemmerne i 

mange tilfælde give afkald på noget af den autonomi og selvstændighed for at indordne sig i et fagligt 

fællesskab. Til gengæld opleves et godt tværfagligt samarbejde ofte som mere fagligt stimulerende 

end det selvstændige monofaglige arbejde. Det arbejde, et teammedlem vil udføre i forhold til 

brugerne, må i større omfang koordineres, afpasses og udføres under hensyntagen til andre 

faggruppers arbejde. Den faglige viden må deles med de andre faggrupper, som også skal deltage i de 

beslutninger, som skal træffes i forhold til opgaveløsningen.  

Der er både i PPR og i sundhedsplejen en stor tradition for at arbejde på egen hånd og uden 

indblanding fra hverken egne fagfæller, de andre fagfæller eller ledelserne. Teammedlemmerne har 

arbejdet ud fra devisen om, at så længe der ikke er klager, er arbejdet godt nok udført. Dette er en 

frihed som kan være vanskelig at give fra sig, og det at blive kigget i kortene af andre professionelle 

kan måske virke skræmmende. 

En sundhedsplejerske siger: 

 Der er ingen barrierer i det tværfaglige arbejde, hvis man har  

rammerne og tiden til det, og derudover er der det rent 

 praktiske, der kan være besværligt. Det er svært at få lavet 

aftaler på kryds og tværs. 

Sundhedsplejersken ser således ikke barrierer i selve samarbejdet, men i det praktiske arbejde med at 

få samkørt kalendere og også i samarbejde med pædagoger og forældre. Hun siger at det kan være et 

større puslespil at få til at gå op. Derudover skal rammer, tid og ressourcer være på plads. 

En støttepædagog siger: 

 Jeg vil ikke kalde det barrierer, men jeg skulle aflære nogen 

 måder, som vi plejer at arbejde på. Vi plejer at forberede os 

 inden det første møde med pædagoger og forældre, og det 

 gør vi ikke her. Vi kommer bare til mødet uden at vide hvad  

 problemet drejer sig om. 
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Hun vil helst ikke kalde det for barrierer, men ser både det positive og negative ved en ny måde at 

arbejde på. Hun siger, at hun skal aflære noget, som hun plejer, og det er da interessant ud fra det 

perspektiv, at det kan være uhyre vanskeligt at aflære noget, når man er en støttepædagog på lidt over 

50 år, og når man som hun har været støttepædagog i en længere årrække. Når hun imidlertid 

underspiller denne kendsgerning, er det fordi hun er nået på den anden side af denne barriere og har 

set fordelene ved det tværfaglige arbejde. Det er da også hende, der nævner, at det er et større ansvar 

at gå ud alene med sin monofaglighed.  

En psykolog siger: 

 En barriere kunne være, hvis der ikke var villighed til at tage 

 arbejdet på sig, men der har ikke været behov for at påtale 

 det i vores team.  

Når der arbejdes i netværk uden direkte ledelsesstyring, er det selvfølgelig altafgørende, at der er 

villighed til at yde et stykke arbejde, at være åbne for at tage arbejde og ikke gemme sig med 

undskyldninger som stor arbejdsmængde, arbejdspres osv. Dette har ikke været tilfældet her, siger 

hun, og det er nok det, at så lille et team, har taget ejerskab af dette tværfaglige arbejde. Hun siger 

endvidere, at hvis det havde været større, troede hun ikke på, at det ville have fungeret. 

En psykolog siger: 

 Jeg har ikke rigtig oplevet nogen barrierer. Vi respekterer hinandens 

 faglighed og kan sige vores usikkerhed højt. Alle har valgt det til – 

                     alle har selv ønsket det. 

Hun mener, at det faktum, at det tværfaglige arbejde er selvvalgt gør, at der ikke er de samme 

barrierer, som hvis en ledelse havde beordret det gjort. Hun nævner, at det er den flade struktur uden 

hierarki, og det, at der i høj grad er ligeværdighed, der gør, at der ikke rigtig er barrierer i forhold til 

deres samarbejde. Hun nævner dog, at de har en så stor stolthed over dette arbejde, at de hellere vil 

arbejde for meget end ikke at overholde tidsrammen på 14 dage. 

 Vi er selvstyrende og det er os magtpåliggende at overholde de 

 14 dage, og reaktionen på det har været, at vi har taget flere opgaver 

 ind, end der har været plads til i kalenderen. 

Det kan man jo endelig også godt kalde en barriere, under alle omstændigheder for de medarbejdere, 

der påtager sig mere arbejde end der forventes af dem. 
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7.4.1 Kvik-kontakt 

Der ses praktiske problemer i Kvik-kontakt, når der skal laves aftaler, men de har dog selv gjort op 

med nogle af de problemer ved at sætte en formiddag af om ugen – den samme formiddag for alle 

faggrupper, så tilbage er at få aftaler i stand med pædagoger og forældre.  

Det der også er unikt ved Kvik-kontakt er, at det er på frivillighedens basis. De har alle sammen valgt 

det til og virkelig ønsket at arbejde tværfagligt, så det i sig selv gør også, at der ikke er så mange 

barrierer i arbejdet. Det mest paradoksale i forhold til barrierer er, at de påtager sig flere opgaver end 

de i virkeligheden kan magte, men så er der mulighed for at afspadsere, i de mere rolige (om end 

sådan nogle eksisterer) perioder i PPR. Det kan dog alligevel være et faremoment i forhold til at give 

teammedlemmerne stress, når de i bare stolthed og ejerskabsfølelse, pålægger sig selv merarbejde. 

En anden barriere som jeg ser det er, at det kan blive indforstået, således, at de kommer til at arbejde 

tværfagligt pr. rygmarv i en grad, så det rent faktisk ikke er så tværfagligt mere, men at det udjævner 

sig. En støttepædagog siger: Jeg har en generel oplevelse af, at det hele flyder lidt ud i hinanden.  

Når et tværfagligt samarbejde har kørt igennem flere år med de samme såvel professionelle som 

menneskelige kræfter, kan der ligge en fare for, at fagene udjævner sig i udførelsen af det tværfaglige 

arbejde. De professionelle kommer til at tænke ens og i det hele taget tage så meget farve af hinandens 

fag indbyrdes, så der ikke tilføres nytænkning eller ny viden til teamet. 

Tværfagligheden kan glide over og blive til så gennemsigtig og indspist en størrelse, så der ikke 

kommer ny viden eller diversitet ind i team samarbejdet. 

7.4.2 Sammenfatning  

Justesens type 1 gruppeadfærd viser, at der skabes innovation, men hvad sker der i en gruppe, hvor 

kendskabet til hinandens faglighed efter nogle år bliver så stort, at det hele flyder lidt ud i hinanden? 

Jeg formoder, at denne barriere kan munde ud i en ” ikke-innovative innovationsgruppe adfærd”, som 

Justesen dog ikke har beskrevet inden for hendes 2 ikke-innovative typer. Hun har ikke beskæftiget sig 

med gruppeadfærd, der er foregået over tid. Det jeg dog vil udlede er, at det tværfaglige arbejde bliver 

forfladiget, og at der ikke vil forekomme innovation. Det er muligt, at det kan afhjælpes ved at skifte 

personer – ikke nødvendigvis fagligheder - ud en gang imellem.   

Hvad Osborne`s typologi angår, kan behovet hos brugerne stadig have karakter af at være nyt, set i 

forhold til den vanlige indgang til PPR med indstillinger og journaliseringer. Behovet er stadig i en 

kontinuerlig forandringsproces og på et tidligt stadie og er således af en anden beskaffenhed end 
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tidligere. Servicen derimod kunne blive af en mere standard eksisterende karakter ved tværfaglig 

udjævning. Osborne ville i så fald kalde det for en ekspensions innovation11, hvor der stadig er brud 

med fortidens kontinuitet, men ikke være omfattet af den samme innovations karakter. 

Koppenjahn & Klijn vil sige, at jo mere ens aktørernes opfattelse er, jo nemmere vil det blive at opnå 

konsensus i komplekse problemstillinger. Jeg vil imidlertid hævde, at jo mere konsensus, jo mindre 

innovation. Usikkerheden i netværket vil falde, idet alle føler sig trygge, men dette vil ikke 

nødvendigvis føre til innovation.   

Efter disse barrierer og forbehold vil jeg imidlertid undersøge mit samlede problemfelt, nemlig 

hvorvidt der skabes forandringer og/eller innovation i arbejdet i Kvik-kontakt. 

7.5 Skabes der forandringer og/eller innovation i det tværfaglige arbejde 

Kvik- kontakt så dagens lys som en udvikling over tre på hinanden følgende stadier:   

 Børne- og Ungdomsforvaltnings (BUF) chefen i distrikt Vesterbro/Kgs. Enghave indkaldte 

institutionsledere til et møde med henblik på at afdække deres behov ude i institutionerne for 

at kunne løse opgaverne ude i institutionerne. De svarede, at det for dem først og fremmest var 

vigtigt at få de professionelle fra Forvaltningen hurtigt på banen, når der opstod problemer. 

 Herefter indkaldte BUF chefen den ledende sundhedsplejerske og leder af PPR til et møde for 

at igangsætte en proces, der kunne tilgodese institutionernes/brugernes behov. 

 Den ledende sundhedsplejerske og jeg (leder af PPR) blev enige om at indkalde en psykolog, 

en støttepædagog og en sundhedsplejerske til et møde, hvor vi forelagde dem opgaven. Vi gik 

herefter i gang med at udvikle konceptet, og den ledende sundhedsplejerske og jeg slap 

tøjlerne, da Kvik-kontakt var gået i gang. 

Ud fra teorierne kan det således konkluderes, at Kvik-kontakt startede med en brugerinddragelse, 

hvorefter det blev til en top-down beslutning og endte som en netværksbaseret tilgang til børn i 

vanskeligheder. 

Koppenjahn & Klijn ser netværksdannelse som et udspring af omverdenens stigende krav til 

opgaveløsninger. Brugerne er blevet mere selvbevidste og krævende og tager ikke et nej for 

pålydende.  Indenfor vores branche i PPR oplever vi i takt med stigende diagnosticeringer samtidig 

også et større antal klager, såfremt forældreønsker om segregering til specialtilbud til deres børn ikke 

bliver indfriet. Derudover findes der interesseorganisationer som eksempelvis autismeforeningen og 
                                                 
11 Se Abernathy´s klassifikationsmodel s. 20 
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ADHD foreningen.  Institutionslederne føler sig pressede, hvilket smitter af på os i PPR, og derfor 

blev det besluttet, at vi skulle arbejde tværfagligt i netværk ud fra den tankegang, at det tværfaglige 

ville give en synergieffekt og dermed skabe forandringer og innovation.  

Vi sammensatte de fire forskellige faggrupper – psykologer, støttepædagoger, talehørelærer og 

sundhedsplejerske, hvor udgangspunktet så var at løse opgaverne ude i daginstitutionerne sammen 

med forældrene og ikke mindst børnene. Ud fra Justesens teori om innovation blev gruppen 

sammensat med en formodning om, at det ville blive en type 1 gruppeadfærd, hvor der ville herske 

engagement, nysgerrighed og dialog.    

Ud fra Osbornes definition af innovation og forandringer, så er der diskontinuitet med fortiden, idet vi 

plejer at gå ud i institutionerne monofagligt og løse opgaverne på dette grundlag. I Kvik-kontakt går 

vi altid ud med to fagligheder og holder efterfølgende sparring med samtlige fagligheder. Osbornes 

teori kan i forhold til Kvik-kontakt ses som et mikroperspektiv og vil som sådan være innovativt. Ser 

vi PPR`s arbejde i et makroperspektiv, så vil det overordnede mål stadig være at hjælpe børn i 

vanskeligheder og deres forældre, og i et sådant perspektiv vil der ikke være diskontinuitet med 

fortiden men derimod vil der være tale om forandringer. Dette er i overensstemmelse med Lerborgs 

udsagn om, at der selvfølgelig findes områder i den offentlige sektor, hvor der eksisterer innovative 

tiltag, men at dette er så minimalt, så der er tale om et randparadigme.  

Man kan sige, at i forhold til Koppenjahn & Klijns indhold og proces, så er indholdsdelen, om end 

ikke helt, den samme hvorimod processen er anderledes. Begge karakteristika bærer dog præg af at 

være omgærdet af en dynamisk forandring. 

En støttepædagog (56 år) siger: 

 Det er første gang i mit liv, at jeg har arbejdet tværfagligt 

 og jeg har f.eks. fået afkræftet mine fordomme om psykologer, 

 om at de kun tænkte i diagnostiske baner. 

Denne støttepædagog er en virkelig stor kapacitet fagligt og har arbejdet i støttepædagogkorps 

igennem mange år. Tværfaglighed har været på banen igennem de sidste ca. 20 år og det er interessant 

at tænke på, hvorfor hun ikke har oplevet tværfaglighed på egen krop. 

En sundhedsplejerske siger: 

 Vi er ikke nødvendigvis enige, men vi har den tryghed i gruppen 

 så vi tør at være uenige. Det er den uenighed der gør, at der 
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 skabes en større nuancering af problematikken og derved får 

 vi en ny tilgang til løsningen af samme problematik. 

Hun mener, at det altafgørende i det tværfaglige arbejde i forhold til nytænkning er, hvorvidt der er 

tillid til hinanden i gruppen.  Hun mener, at det handler om også at respektere hinanden, og at der er et 

ligeværdigt samarbejde.  

En støttepædagog siger: 

 Man kommer til visitationsmøderne og her lytter man til hinanden 

 og er nysgerrig på de andres faglighed ved at tilsidesætte sin egen  

 faglighed. 

Det er ikke min opfattelse, at det er generelt, at de tilsidesætter deres egen faglighed, men det drejer 

sig her om at være i dialog, at lytte og at være engageret. Jf. Justesens type 1 gruppeadfærd: 

”This construction of diversity took place in the groups engaging in exchange and combination among 

domains, and constantly providing legitimacy to local domains by inviting domains to participate in 

overall problem solving and decision-making. With the relatively permeable “diversity makes 

humble” (“buying”), and talking-over: an interesting phenomenenon in innovation practice.” 

(Justesen, Kompendiet, 2011, s. 31) 

En psykolog siger: 

 Kendetegnet ved to fagligheder er, at hver især spørger om noget 

 forskelligt, og det skaber et mere nuanceret billede af barnets 

 forhold. Resultatet er, at der kommer nogle historier 

 på bordet i kraft af, at to personer får belyst både hjemme 

 situationen, og situationen i børnehaven. 

Her fremgår det tydeligt, at de to forskellige fagligheder er i stand til at få belyst barnets 

problematikker ud fra egen profession, hvor det ses, at man som professionel er socialiseret til en 

særlig måde at virke og være på, og at man forstår sin relation til andre professionelle herudfra. Hun 

siger endvidere, at pædagogerne i børnehaven udelukkende beskæftiger sig med barnet i børnehaven, 

idet det kan virke grænseoverskridende som pædagog i en institution at spørge ind til 

hjemmesituationen. En psykolog, der kommer udefra, har lettere ved at spørge forældrene om barnets 

vanskeligheder i begge situationer. 
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Lauvås & Lauvås skriver, ”at samarbejde mellem mennesker indbyrdes er en dynamisk proces, hvor 

forholdet mellem samarbejdspartnerne udvikler sig. I et samarbejde er der og udvikles der relationer 

mellem deltagerne, hvad enten man er opmærksom på at, det foregår eller ej”. 

Det er disse relationer der skaber dynamik i et tværfagligt samarbejde 

En støttepædagog siger: 

 Der er stor forskel på alene at lave vejledning, og når vi er to –  

 der sker en dynamik. 

Samme støttepædagog nævner endvidere, at der ligger et større ansvar, når man går alene ud til en 

opgave, end når man er to. Jeg mener, at der i teamet er meget ansvarlige medlemmer, og alligevel 

påhviler der de professionelle et vist præstationsansvar, som tilsyneladende bliver mindre ved at dele 

opgaverne.  

En psykolog siger: 

 Vi får ny viden på vores fælles møder i Kvik-kontakt, hvor vi 

 sparrer med hinanden. Gruppen forsyner sig selv med ny viden 

 ved at udveksle artikler og bogtitler med hinanden, og måske 

 har nogen været på et kursus, som vi så hører om.  

Der har ikke været bevidsthed om, hvorvidt der skulle tilføres eller indhentes ny viden i indhold og 

proces, men ny viden er kommet til dem i selve processerne såvel som i indholdet, dvs. at både 

tilgangen til opgaveløsningerne og selve opgaveløsningerne har ændret karakter i sådan en grad, så de 

selv i teamet er blevet bevidst om at det faktisk er sket. 

En støttepædagog siger: 

 Jeg var på et tidspunkt ude sammen med en anden pædagog 

 (samme faglighed) og der kunne jeg mærke, at det var noget 

 ensartet, både i position og også i faglighed og erfaring.  

 Spørgsmålene var ensartede og fik ikke bredt problematikken 

 nok ud. Vi fik ikke forskellige vinkler på.  

Støttepædagogen her fik bevidstgjort sig om innovationer ved den tværfaglige tilgang ved at erkende 

det ensartede, når der ikke var tværfaglighed. Hun nævner endvidere som eksempel, at psykologerne 

ser en sammenhæng mellem eksempelvis diagnoser og adfærd, hvor pædagogerne leder efter 

kompetencer og ressourcerne. Psykologen beskæftiger sig hovedsageligt med problemerne som de 
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viser sig på hjemmefronten, og støttepædagogerne koncentrerer sig om pædagogikken i vuggestue 

eller børnehave. 

En psykolog siger: 

 Det har været interessant som noget nyt, at en støttepædagog 

 og jeg gik ud og observerede samtidig og i samme situation, 

 men da vi efterfølgende talte om situationen, viste det sig, 

 at vi havde set noget forskelligt. 

Her ser vi et eksempel på, at man ser tingene ud fra sit eget perspektiv, men får samtidig øjnene op for 

andres perspektiver og prøver, at koble disse til en ny strategi for opgaveløsningen i denne specifikke 

sag. Hun sagde, at de efterfølgende bevidst har valgt denne strategi med at gå ud og observere 

samtidig, fordi det tilføjer en ny dimension til opgaveløsningerne. 

Justesen bruger begrebet ´coating´ om social identitet. Der skal være overensstemmelse mellem eget 

perspektiv og det, at kunne se andres perspektiv. Hvis dette ikke er tilfældet, er ´coatingen´ på et 

tykkere stade, men ´coatingen´ kan også være så tynd, at der ikke sker noget nyt, og at der ikke er 

diversitet inden for teammedlemmerne, som det ses af foregående citat fra støttepædagogen. 

En talepædagog siger: 

 Respekt for faggruppers ekspertice: Det er utrolig vigtigt, fordi vi ser  

 forskelligt på sagerne både fagligt og erfaringsmæssigt, og det at få 

 snakket om sagerne løfter sagerne op på et højere niveau.  

Her er der tale om et kompetenceløft ved fælles tværfaglig indsats, ikke blot fagligt, men hun og i 

øvrigt en anden pointerede det væsentlige ved personlig erfaring i arbejdet med børn og forældre.  

Lauvås & Lauvås skriver, at et fags erkendelse ikke kun består af et sæt normer og værdier, som 

bidrager til at legitimere og opretholde den virksomhed, som fagets aktører udøver. Fagfolk er 

forskellige, og det er vigtigt at være opmærksom på den stærke socialisering, der fører nye 

medlemmer ind i fællesskabet, og som bidrager til at opretholde de fælles normer og værdier som 

faget har udviklet over tid. De skriver endvidere, at sekundærsocialiseringen til erhvervskulturen ofte 

er stærkere end uddannelsen. 

Det opleves i teamet, at ikke blot uddannelsen, men selve livserfaringen og arbejdserfaringen spiller 

en væsentlig rolle i selve den tværfaglige indsats. 

7.5.1 Kvik-kontakt 
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Medlemmerne i Kvik-kontakt starter altid med et netværksmøde, hvor alle er til stede og hører det 

samme, og de fleste af gangene er børnene også til stede uanset alder.. Forældrene lægger ud med at 

fortælle om bekymringerne og også om de ressourcer de ser. Teammedlemmerne spørger ind 

undervejs for at forstå hvilken forandring forældrene ønsker for børnene og dem selv. 

Teammedlemmerne bevæger sig hele tiden mellem teori og praksis, mellem handling og refleksion. 

Dette kræver, at de hele tiden skal have fokus på, om der skal være stram struktur, eller hvorvidt 

refleksionerne giver mulighed for nye perspektiver i forhold til opgaveløsningerne. Handling og 

refleksion skal ikke ses som statiske størrelser, men snarere som cirkulære og dialogiske processer. 

Dette er ikke enten handling eller refleksion, men en vekselvirkning. 

Det sker ofte, at de bekymringer, som forældrene ser, bliver formindsket under dette første møde. Det 

sker dog også, at tingene skærpes, men under alle omstændigheder kommer der altid ny vinkler på 

under samtalens forløb. 

 Vi kom til det første møde i børnehaven, hvor mor var bekymret 

 for, om hendes dreng var selvmordstruet. Efter samtalen blev 

 mor lettet, idet det viste sig, at problemet var manglende relationer 

 i daginstitutionen, hvad der efterfølgende kunne arbejdes med. 

Ved at spørge ind til hjemmesituationen erfarede pædagogerne, at bekymringen om det 

selvmordstruede barn i virkeligheden bundede i en blanding af manglende relationer i institutionen og 

mors historik, der gjorde, at hun havde udfoldet en angst, som i dette tilfælde ikke havde nogen 

begrundelse. Mor blev lettet over, at pædagogerne på deres side så ville være i stand til at arbejde med 

problematikken i daginstitutionen.    

I Kvik-kontakt går der altid to ud og det kan så være mere eller mindre relevant i forhold til 

problematikken, men som et teammedlem sagde: 

 Det er en stor faglig berigelse, og uanset hvem man går ud med, 

 går man altid ud med to perspektiver. Vi spørger om noget forskelligt, 

 og det er det, der er dynamisk. 

Det er ikke kun i Kvik-kontakt, at der er opnået tværfaglige og innovative opgaveløsninger. Selve 

tilbuddet har givet anledning til, at arbejde tværfagligt i andre sammenhænge også. 
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8. Sammenfatning og konklusion 

Sammenfattende vil jeg sige, at der er sket klare forandringer ved at arbejde tværfagligt i Kvik-

kontakt.  Ser vi på Justesens 3 gruppe adfærds tilgang, så er der, ud fra teammedlemmerne udsagn, 

tale om en type 1 gruppe adfærd, hvor den sociale identitet ikke er så tyk, at de ikke kan se hinandens 

perspektiver. Dette hører under kategorien total innovation ud fra Osbornes teori om innovation og 

forandring. Ud fra interviewene er der samstemmig enighed om, at de yder brugerne en helt anden og 

bedre opgaveløsning ved at gå ud to og to sammen. De får spurgt ind til problemerne på en bredere og 

mere nuanceret måde, således at der er mulighed for at få foldet historierne ud, og derved, ud fra et 

mere nuanceret perspektiv, at få løst opgaven.  Dvs. at de er i stand til at se hinandens perspektiver og 

derigennem at få et tredje perspektiv på sagen. 

Ser man på Osbornes klassifikation af forandringer og innovation, kan man på mikroniveauet tale om 

innovation. Der er sket en diskontinuitet med fortiden i forhold til den service, teammedlemmerne 

yder, og behovene i institutionerne har en ændret karakter, idet henvendelserne sker, inden 

problemerne vokser sig store.  Teammedlemmerne i Kvik-kontakt arbejder i netværk både indbyrdes 

og med brugerne (pædagoger i institutionerne og forældre og deres børn).  

Koppenjahn og Klijn mener, at jo mere ens aktørernes opfattelser er, des nemmere vil det blive at 

opnå konsensus i komplekse problemstillinger. Ser vi på aktørernes opfattelser som forskellige 

fagligheder, vil det ifølge disse teoretikere ikke være nemt at opnå konsensus.  Ser vi derimod på 

aktørernes opfattelser som et udtryk for evne og villighed til at forstå hinandens perspektiver, så vil 

det i forhold til Kvik-kontakt være nemt at opnår konsensus. 

Lerborg mener ikke, at vi i Danmark endnu har opnået innovation, men spørgsmålet er, på hvilket 

niveau vi taler ud fra. Kvik-kontakt er et tværfagligt tilbud, som er opstået først og fremmest ud fra 

brugernes behov, og ikke som et mål i sig selv, men det er et tilbud, som findes lokalt og inden for et 

lille område. Det er korrekt, at vi ikke kan generalisere dette tilbud til at omfatte hele Børne- og 

Ungdomsforvaltningen. Så ud fra det perspektiv er det korrekt, som Lerborg siger, at der er tale om et 

randparadigme. 

Det er ikke kun ved netværksmøderne i institutionerne, at der opstår nytænkning – også ved 

netværksmøderne teammedlemmerne imellem sker der ny orientering, fortæller de samstemmende. 

De deler deres respektive perspektiver med hinanden og ser derved nye vinkler på de 

problemstillinger, som bliver fremlagt her. Det der viser sig at være innovativt, står imidlertid i fare 
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for på længere sigt at blive en måde at tænke på sammen, så det kan ende med at blive så homogent, 

at der ikke længere opstår nytænkning i gruppen.    

Mit udgangspunkt i denne opgave var at tage fat på tværfagligheden i et forandrings og/eller 

innovations lys via vores tilbud til daginstitutionerne. Jeg satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt der altid 

ville komme et mere udvidet og nuanceret billede af opgaveløsningen, bare fordi vi satte fire 

forskellige fagligheder sammen. Jeg valgte Kvik-kontakt som undersøgelsesfelt for at belyse følgende 

problemformulering: 

Skabes der innovation og/eller forandringer ved den tværfaglige tilgang til arbejdet med den 

helhedsorienterede og forebyggende indsats i understøttelsen af institutionernes arbejde med børn i 

dagtilbud?  

Jeg ville undersøge, hvad der skulle til for at skabe forandringer og innovation i Kvik-kontakt, samt 

undersøge hvorvidt det er muligt at skelne mellem forandring og innovation. Jeg har kaldt Kvik-

kontakt for en netværkstilgang, idet der ikke hersker hierarki eller ledelse og jeg ville endvidere 

undersøge, hvorvidt det var befordrende eller en hæmsko for det tværfaglige arbejde. 

Gennem undersøgelsen er jeg blevet bekræftet i, at der sker forandringer og innovation ved det 

tværfaglige netværksarbejde med pædagoger og børn og deres forældre i daginstitutionerne. Kvik-

kontakt er en anderledes måde at arbejde på, set i relation til den vanlige monofaglige tilgang, idet der 

er tale om en teamadfærd, hvor det er muligt at se teammedlemmernes forskellige perspektiver og 

derigennem få et mere nuanceret billede af problemerne, som de udspiller sig i institutionerne.  

Den tværfaglige og netværksorienterede måde at arbejde på er så meget anderledes, så der er tale om 

en diskontinuitet med den tidligere måde at arbejde på i PPR. Diskontinuiteten ses både hvad angår 

den service teammedlemmerne yder i Kvik-kontakt, og i de problemstillinger som tages op af 

pædagoger og forældre. Der er langt flere vuggestuer, som henvender sig, hvilket er noget nyt, og ud 

fra dette vil jeg konkludere, at der er tale om innovation frem for blot og bar forandringer. Kvik-

kontakt kommer tidligere ind i forhold til problematikkerne og får et holistisk syn ved at brede 

billedet mere ud og ved, at forældrene altid deltager sammen med de professionelle og pædagogerne i 

daginstitutionerne.  

Udover det forebyggende og helhedsorienterede billede bliver der også tilføjet et nyt og forandret syn 

på, hvorledes opgaverne kan løses, idet teammedlemmerne lægger specialistorienteringen fra sig og 

giver pædagoger og forældre ejerskab til både problemerne og ejerskab til at løse problemerne selv på 

længere sigt. Kvik-kontakt yder hjælp gennem processen ved netværksmøderne med pædagoger, 
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forældre og deres børn. Der er enighed om, at den flade struktur i teamnetværket bevirker, at 

medlemmerne selv føler ejerskab af det tilbud der gives i Kvik-kontakt.  

Gennem undersøgelsen er jeg endvidere blevet bekræftet i, at der kan skelnes mellem innovation og 

forandring set i lyset af min empiri sammenholdt med Osborne´s og Justesens teorier. Der ses i Kvik-

kontakt en diskontinuitet med den tidligere måde at arbejde på, både i forhold til selve indholdet i 

problemerne, tilgangen til problemløsningerne og hvilke brugere der er tale om.  

Det, der således er kommet noget nyt og spændende ud af, kan imidlertid risikere også at blive til 

vaner og ensartethed, hvis det er de samme mennesker, som sidder i Kvik-kontakt. De tager farve af 

hinanden, kommer til at tænke for ens og tværfagligheden kan på den måde blive sat på en prøve i 

forhold til det helhedsorienterede og nuancerede billede, som medlemmerne gerne skal have på 

problemerne. Det er en overvejelse værd, at kigge på medlemsbesætningen med jævne mellemrum for 

at evaluere dette. Der er ikke tale om et innovationsparadigme, men om innovation som en lille del af 

arbejdet i PPR. Kvik-kontakt er et hurtigt arbejdende og selvforvaltende team, hvor der ikke finder 

regelstyring eller standarter for arbejdet sted.   

Min konklusion bliver således at der skabes innovation ved den tværfaglige tilgang til arbejdet med 

den helhedsorienterede og forebyggende indsats i understøttelses af institutionernes arbejde med børn 

i dagtilbud. Min konklusion er endvidere, at det er den hurtige, helhedsorienterede og forebyggende 

måde at arbejde på samt metoden empowerment, der gør, at der skabes innovation. Derudover finder 

jeg det også vigtigt, at teammedlemmerne, i kraft af deres ejerskab til Kvik-kontakt, er gode til at 

udveksle deres viden og erfaringer med hinanden. Min konklusion er derfor, at der kan skelnes 

mellem innovation og forandringer, hvor innovation er diskontinuitet med fortiden og en udveksling 

af viden og erfaringer i det tværfaglige netværksarbejde. 

 

9. Perspektivering 

For ca. et år siden blev de to distrikter, Valby og Vesterbro/Kgs. Enghave, slået sammen til ét område. 

Vi fra Vesterbro/Kgs. Enghave fik ny områdechef, og der blev som noget nyt ansat en tværfaglig chef 

i forbindelse med en omstrukturering i Københavns Kommune. I den hensigt, at der skulle opstå en ny 

fælles kultur, blev alle vores (Vesterbro/Kgs. Enghave) tilbud til skoler og daginstitutioner nedlagt og 

et nyt koncept trådte i stedet, nemlig frokost og vis. De to chefer har annonceret, at dette skal ses som 
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en udvidelse af Kvik-kontakt. Dette vil jeg dog sætte spørgsmålstegn ved, idet der er stor forskel på de 

to måder at arbejde på. 

Frokost og vis.: 

 Der bruges en masse ressourcer (80 x en time hver anden uge) 

 Der finder ikke sparring eller gensidig udveksling sted 

 Der er stor gennemsigtighed i forhold til hvem der tager opgaver på sig, men det kan virke 
stressende, hvis man sidder ´løst i sadlen´ (f.eks. vikarer der gerne vil have jobs) 

 Der er et stort tidsspild set i forhold til de enkelte medarbejdere 

 Der går kun én faglighed ud til opgaven 

Kvik-kontakt: 

 Der bruges ressourcer i forhold til at der går to og to ud til opgaven, men det indhentes af, at 
der kun er én indgang til de professionelle 

 Der finder sparring og gensidig udveksling sted 

 Der er stor frivillighed i at påtage sig opgaver, men det er inden for en snæver gruppe, hvor 
der føles ejerskab 

 Der er ingen tidsspild, idet opgaverne kun involverer de to fagligheder, der går ud sammen 

 Det er et tværfagligt tilbud 

Kvik-kontakt lever op til det innovative perspektiv ved sparring og udveksling, hvorimod frokost og 

vis. kun er en måde at fordele opgaver på ud fra et gennemsigtigheds princip. Så en sammenligning 

mellem disse to måder at arbejde på er langt fra korrekt. Frokost og vis. kaldes tværfagligt, idet 

meningen er at den faglighed, der går ud til daginstitutionerne, skal kunne vide så meget om de andre 

fagligheder, at de kan kalde på den rette faglighed, men spørgsmålet er, om det ikke er flerfaglighed? 

Jeg har skiftet job ved start januar 2013 til en anden kommune, men i en lignende stilling og tager 

ovennævnte refleksioner med mig. Jeg vil gerne igangsætte nye tilbud i den nye kommune, som ikke 

nødvendigvis er en ny Kvik-kontakt. Det er vigtigt at sondre mellem brugernes behov, og her er det 

vigtigt, at få et nøje kendskab til hvilke brugere og hvilke medarbejdere der er i kommunen, for at se 

hvilke behov brugerne har og hvilke ressourcer medarbejderne har. Jeg har dog via denne opgave fået 

skærpet min opfattelse af tværfaglighed og innovation.  
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Bilag 
 
Interviewguide 
 
 
 
Tværfagligheden i Kvik-kontakt 

 Hvor ser du tværfagligheden fungerer godt i Kvik-kontakt? 
 Hvad synes du der fungerer særdeles godt? 
 Ser du muligheder i det tværfaglige samarbejde? 
 Hvor ser du forskellen mellem det tværfaglige arbejde og det monofaglige arbejde? 
 Hvor ser du tværfagligheden i praksis i Kvik-kontakt? 
 Hvordan respekterer du de andre faggruppers kompetencer? 
 Inddrager I andre fagligheder? 

 
Helhedsorienteret og forebyggende arbejde i Kvik-kontakt 

 Hvad vil det sige at arbejde helhedsorienteret i Kvik-kontakt? 
 Hvad vil det sige at arbejde forebyggende i Kvik-kontakt? 
 Hvordan sammensætter I teamet? 

 
Indhold og proces i arbejdet i Kvik-kontakt 

 Fortæl om din holdning til det tværfaglige samarbejde – indhold og proces 
 Hvilke forventninger har du til de andre i Kvik-kontakt? 

 
Innovation og ny viden i Kvik-kontakt 

 hvordan kommer der ny viden i Kvik-kontakt? 
 Hvordan bliver den nye viden I får,, brugt i Kvik-kontakt? 

 
Netværk kontra hierarki 

 Fortæl om jeres indbyrdes samarbejde – rollefordeling – ligeværdighed/hierarki 
 Er der nogle der tager mere initiativ end andre? 
 Har I brug for mere direkte ledelse? 
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