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Disposition 

 Præsentation af Trivselspiloterne

 Undersøgelsens omdrejningspunkt og idé

 Hvordan opleves samarbejdet?

- rammer for samarbejdet

- aktørnes oplevelser

 Perspektiver i samarbejdet 

Spørg endelig undervejs 



Trivselspiloter
Et projekt, der fremmer borgeres motivation til at tage 

beslutninger om tiltag til ændringer i deres eget liv



Informanter
- projektets nøglepersoner

 Projektlederen (single interview)
 Brobyggeren (single interview)
 Fire frivillige trivselspiloter (fokusgruppe)
 Tre fagprofessionelle terapeuter (fokusgr)



Undersøgelsens 
omdrejningspunkt

Hvordan opleves og praktiseres frivilligt-
professionelt samarbejde om rehabilitering 
af hverdagslivet?

 Rammerne for samarbejdet (formelt) 
(Pestoffs samproduktionsteori) 

 Rationalerne møde. Hvordan oplever de 
forskellige aktører samarbejdet? (formelt 
og uformelt) 



Konklusionen - kort

Rammerne for samarbejdet er afgørende 
for samarbejdets muligheder for at 
etableres og udvikles. 

De sundhedsprofessionelle har et stort 
behov – de frivillig har intet behov for 
samarbejde.

Aktørernes ”fordomme” om hinanden 
ændres kun ved personlige relationer. 



Rammerne for 
samarbejde

Kommunikationsveje og mulighederne 
for indflydelse



Kommunikationsveje



Udfordringer
Der er et iboende paradoks i den klare 
ansvarsfordeling mellem frivilligcentret og 
kommunen. 
Den politisk styrede rammesætning overfor den 
civilstyrede indholdsdel skaber umiddelbart ikke 
to aktive samproducenter, men mere to parter, 
der arbejder parallelt.

Dette begrænser indflydelsen hele vejen ned i 
organisationen og især for det udøvende led 
- de fagprofessionelle og de frivillige. 



Graden af indflydelse

Dimension Økonomi Politik Socialt Opgave specifikt

Aktør/niveau lav Middel høj Lav middel høj lav middel høj lav middel høj

Kommunen & 

Frivillighedscenter

Co-governance
x X x x

Projektleder

Co-management
X x x x

De frivillige

Co-management 

X x x x

Brobyggeren & 

fagprofessionelle

Co-management

X x x X



Mødet kan bryde 
”glasloftet”



Mødet kan bryde 
”glasloftet”

Brobyggerens uformelle adgang til de frivillige
 en naturlig og legitim adgang til Frivillighedscentret. Her har hun 

en uformel adgang og mulighed for spontane møder.

 Hun forsøger, at tale sig ind i deres for-forståelse af hende som 
kommunens repræsentant ”hende fra kommunen”

 Hun opbygger stille og roligt ”brobyggende” social kapital med 
den frivillige verden og rykker objektivt set på ”glasloftet” i 
forhold til hendes egen deltagelses- og indflydelsesmuligheder i 
deres rum. 

 Det personlige møde øger gensidigheden. Brobyggerens 
opbyggede sociale kapital overføres ikke uden videre til de 
fagprofessionelle som gruppe/den kommunale verden. 



Rationaler – nogle fælles, 
andre individuelle

Hvordan oplever aktørerne samarbejdet? Hvordan er der 
ligheder og forskelle i deres oplevelser af samarbejdet?



Rationaler –
forforståelser

…..en hver social praksis bygger på 
for-forståelser. Det vil sige 
forestillinger omkring, hvordan 
tingene er, hvordan man bør gøre, 
hvad der rigtigt og forkert, og om 
hvem, der kan gøre hvad m.m.

(Axelsen og Ravn Olesen, 2002) 



Rationaler –
forforståelser

Frivilligt 
rationale

Det 
offentlige 
rationale

Det 
sundheds-

faglige
rationale



Det frivillige rationale 

3 centrale faktorer: 

- Lyst

- Mening

- Nødvendighed

”Nogen må gøre noget”. 

Meningsfuldt for den enkelte 
- værdier og holdninger -
identificere sig med. 
Lystbetonet - den frivillige 
føler, at vedkommende får 
noget ud af det.



Det offentlige rationale

3 centrale faktorer

 Politisk styring –
folkevalgt

 Parallelt har vi et 
administrativ system af 
fagprofessionelle og 
embedsmænd

 Den danske 
velfærdsmodel – alle 
har lige ret



Det sundhedsfaglige rationale

3 centrale faktorer

 Formel uddannelse, 
professionens monopol 
og autonomi

 Høj faglig kvalitet  og 
faglig integritet

 Loyalitetsforpligtelse 
som ansat 

Risiko for konflikt 
mellem faglighed og 
politisk prioritering



Rationaler. 
Et forsimplet skematisk bud. Frit efter Klausen og Nilsen (1989). 

Offentligt rationale Frivilligt rationale Sundhedsfagligt 

rationale

Genstandsfelt Politik Sociale/kulturelle forhold Sundhed

Rationale Politisk legitimitet Norm/værdirationale Fagligt 

værdirationale/autonomi

/ kvalitet

Orientering Samfundet Borgen/de 

frivillige/fællesskabet

Borgeren/de 

sundhedsprofessionelle

Værdiorientering Lighed/retfærdighed Kollektiv 

ligeværdighed/solidaritet

Faglig integritet ”gøre 

sit fagligt bedste” 



Rationaler –
forforståelser

Frivilligt 
rationale

Det 
offentlige 
rationale

Det 
sundheds-

faglige
rationale



Den fælles kurs: 
”Længst muligt i eget liv”

”Fredericiamodellen”. 
Ældre og svage borgere 
trænes til at kunne klare 

sig selv i hverdagen. 
Strategien er tidlig 

forebyggelse – og at 
borgeren skal gå fra en 
reaktiv til en proaktiv 

indsats (Fredericia 

Kommune)

”Aktiviteterne opstår som ringe i vandet. F.eks. havde jeg en borger, hvor vi startede med at 

spise frokost sammen og kom til at tale om Grønland, hvor hun havde arbejdet som 

sygeplejerske. Jeg havde en bog om det, som hun lånte og efter hun havde læst den, så 

meldte hun sig ind i en bogklub på biblioteket”. (frivillig).  

”Hverdagslivet er det allervigtigste. Hvis ikke hverdagen hænger sammen, så er det hele lige 

meget. Hverdagslivet er vigtigt for vores arbejde, og det må være, det udgangspunkt vi har. 

Hvad er det for en hverdag, borgeren har og hvad er det, de gerne vil. Det er jo det, der giver 

livet værdi. Det er jo, at man har en hverdag, som har noget indehold og glæde. Det kan være 

vidt forskelligt, hvad det så skal indeholde” (terapeut)  



Hjemmet



Rationalernes perspektiv 
på hjemmet

Det frivillige rationale
Det synes afgørende for de frivillige, at de kommer i 
hjemmet og bliver vist den tillid, at borgeren åbner sit 
hjem for dem. Og da de frivillige arbejder ulønnet, men 
med anerkendelse, respekt og tillid som deres primære 
belønning, bliver det åbne hjem en gestus, en belønning, 
fra borgeren til dem.

Det sundhedsfaglige rationale
De fagprofessionelle er dog usikre ved, at de frivillige 
kommer i borgerens hjem. De mener, at hjemmebesøget 
kræver et behov for professionalisme og giver udtryk for, 
at det kræver etik og taktfuldhed at agere i borgerens 
hjem.



Tiden



Rationalernes perspektiv 
på tiden – 3 mdr.

Det frivillige rationale
At tiden er afgrænset og kendt, tillægges stor betydning 
af de frivillige, da de oplever, at det giver et målrettet 
forløb for både borger og dem selv. De ”holdes til ilden” 
og giver borgeren sit fulde engagement og 
opmærksomhed samtidig med, at de kan komme ud af 
relationen på en legitim måde.

Det sundhedsfaglige rationale
De sundhedsfaglige, synes derimod, at det er 
begrænsning, at tilbuddet er tidsbegrænset. De så gerne, 
at borgerens funktionsniveau (den faglige indsats) blev 
vedligeholdt i frivilligt regi. 



Motion eller snak



Rationalernes perspektiv 
– motion eller snak

Det frivillige rationale
At tage udgangspunkt i de behov som borgeren har i dag. 
Det er nu´et som er afgørende for valg af aktivitet. 

Det sundhedsfaglige rationale
De sundhedsfaglige, synes at de frivillige skal være aktive 
med borgeren – fysioterapeuter så gerne, at der blev 
fulgt op på den fysiske træning.  

Ergoterapeuten har et bredere perspektiv på aktivitetsvalg: 
”Vi skal måske også blive bedre til at give slip, for det kan jo 
være, at de frivillige finder på det helt rigtige. Selvom vi synes, 
vi har god kontakt med borgeren, og er enige om, hvad der er 
behov for, så er det måske noget helt andet, når man kommer 
hjem, fordi hverdagen har forandret sig” 



De frivillige taler entydigt 

- Fokus på sagen, borgeren og deres eget 
fællesskab

De fagprofessionelle taler med flere 
tunger

 Fagprofessionelle rationale: temaerne 
hjem, aktiviteter og tid 

 Off. myndighedsrationale: borgernes 
rettigheder. 

 Mix: presset offentlige økonomi ses 
frivillighed som et positivt alternativ



Udnyt potentialet 

De 
sundheds
-faglige

Kommunen 

De 
frivillige



Udnyt potentialet –
de menneskelige og 
faglige ressourcer 

 Top-down kontra buttom-up. Slip innovationen løs
 Find i fællesskab kerneopgaven (hverdagsliv)

Det ses blandt andet ved at de fagprofessionelle giver 
udtryk for, at de ikke oplever at deres kompetencer bliver 
inddraget og brugt i den del af rehabiliteringen, som 
varetages af de frivillige. Med andre ord bliver det 
engagement og den nysgerrighed, som aktørerne udviser 
med afsæt i hver deres rationale, muligvis ikke udnyttet til 
at styrke samarbejdet.



Opmærksomhedspunkter

 Rum og rammer for samarbejdet -
aktørerne skal have indflydelse på indhold 
og design 

 Rum og tid til at lære hinanden at kende

 Gerne gennem fælles aktiviteter i samspil 
med borgere 

 De fagprofessionelle skal klædes på til 
samarbejdet - meget anderledes end 
tværfagligt samarbejde (klare roller)

 Bevidsthed om at de frivillige har adgang 
til andre facetter 



Mødet kan bryde 
”glasloftet”



Mødet kan bryde 
”glasloftet”

Det personlige møde er ”et must”
 Vejen til gensidighed, forståelse og øget 

indflydelses- og deltagelsesmuligheder.

Fællesskab om kerneopgaven
 Det kan ses vanskeligt at øge det tværsektorielle 

samarbejde mellem aktører, som er meget 
forskellige. Men det kan til gengæld udvikle sig 
mere interessant end et samarbejde mellem 
parter, som ligner hinanden, for det vil sjældent 
afføde noget banebrydende nyt. 



De valgte teoriers 
samlede perspektiv

Pestorff´s samproduktionsteori er et idealtypisk 
perspektiv til at se på samarbejdet mellem aktører. 

Det ligeværdige møde er en rød tråd i værdisættet for 
samproduktion, rehabilitering og Putnams gensidighed.

Når samarbejdet mellem forskellige grupper og aktører 
udfordres af forskellighederne inddrages sektor- og 
rationaletænkning samt Bech-Jørgensens hverdagsteori 
for at komme forståelsen nærmere. 



Debatspørgsmål 1

 Hvilke frivillige organisationer samarbejder du 
med og om hvad?

 Kan du se paralleller med dagens oplæg? 
Hvordan og hvad adskiller sig fra din hverdag?



Debatspørgsmål 2

 Hvordan er du blevet ”klædt på” til et 
samarbejde med frivillige og frivillige 
organisationer? 

 Hvordan italesættes samarbejdet lokalt? F.eks. 
Brug af frivillighedspolitik



Debatspørgsmål 3

 Hvor mener du at grænsen går mellem en 
fagprofessionel og frivillig indsats? 

 Hvordan kan vi fagligt italesætte forskellen og 
bruge den frivillige indsats konstruktivt i den 
borgerrettede indsats?



Debatspørgsmål 4

 Hvordan sikrer vi, at frivilligheden forbliver 
frivillig – både i organisering og indhold?

 Ser du en risiko for, at de frivillige organisationer 
”bare” bliver en ny leverandør af ydelser til det 
offentlige? 


