
Bilag 1 – Datagrundlag  
 

1) Løbende møder med den centrale ledelse i kommunen(projektets lokale styregruppe) 1 

Form Formål Antal Art af 
data 

Udkomme 

 Møder med den 
centrale ledelse i 
kommunen 
(Familiechef, 
souschef, 
dagtilbudschef, chef 
for familiesektionen, 
chef for 
sundhedsplejen, 
tværfaglig konsulent 
& leder af 
dagplejen) 

1) Organisatorisk forankring (Jensen, Jensen & Andersen, 2005; 
Wahlgren et al. 2002; Dahl et al. 2005), hvor beslutninger om 
projektets fremdrift træffes 
2) Ledelsesmæssig opbakning 
3) Aktiviteterne skal matche organisationen 
4) Engagement og ejerskab hos den centrale ledelse(Jensen & 
Rasbech, 2007 Jensen, Jensen & Andersen, 2005; Winter, 1998; 
Jensen et al., 2005, 2006) 

16 (over 
en 2årig 
periode) 

Lyd 1) Refleksion over viden skabt i 
projektet 
 
2) Beslutninger om videre 
aktiviteter baseret på den viden 

 

 

 

 

                                                
5 I de indledende interviews udledes et monofagligt input til de respektive faggrupper, baseret på faggruppernes eget udsagn om udfordringer. Her introduceres 

børnehaverne særskilt til Trivselsmetoden (Villumsen, 2011), og Sundhedsplejen til Samspilsmetoden (Glavind, 2008). Begge metoder til tidlig opsporing og 

bekymringsafklaring. Udover at introducere disse metoder til brug i praksis er formålet med disse in put endvidere at give fagpersonerne mulighed for faglig 

fordybelse, at give organisationen inspiration til et fagligt løft & at skabe medejerskab til projektet ved at komme meget tæt på den enkeltes hverdag og udførelse af 

arbejdet 

 



2) Indledende interviews med alle faggrupper – deres oplevelse af tværfagligt samarbejde  

Form Faggruppe  Formål Antal Art af 
data 

Udkomme 

Udvidet gruppe 
interviews af 
varierende størrelse 

Pædagoger fra 
18 
daginstitution
er 

1) Ejerskab til projektet (Jensen & Rasbech, 2007; 
Jensen, Jensen & Andersen, 2005; Winter, 1998; 
Jensen et al., 2005, 2006). 
2) At få indhold til næste skridt i projektet 
(Tværfaglig Dialog nr.1), således at denne tager 
udgangspunkt i medarbejdernes perspektiv på 
tidlig tværfaglig indsats (participation) (Wahlgren et 
al. 2002; Dahl et al. 2005) 
3) Viden om tværfagligt samarbejde i denne 
kontekst 

15 Lyd  7 overordnede temaer om 
tværfagligt samarbejde; 
 
- At kende hinanden 
- Kendskab til fagområde 
- Faglig uenighed 
- Tæt samarbejde & 
overlevering af information  
- Gennemtræk i 
personalegrupperne 
- Fysisk tilgængelighed/ 
nærhed 
- At beskrive en bekymring 
konkret og forståeligt for 
andre faggrupper og forældre 
 
De mest centrale temaer 
bliver grundlaget for at 
gennemføre tværfaglig dialog 
nr.1 

Udvidet gruppe 
interviews af 
varierende størrelse 

Socialrådgiver
gruppen 

∞ 2 Lyd 

Udvidet gruppe 
interviews af 
varierende størrelse 

Sundhedspleje
rskegruppen 

∞ 2 Lyd 

Udvidet gruppe 
interviews af 
varierende størrelse 

Dagplejepæda
goggruppen 

∞ 1 Lyd 

 
Interviewet handler først og fremmest om det tværfaglige samarbejde mellem de involverede faggrupper. Her spørges der primært til 
situationer, hvor samarbejdet fungerer godt og mindre godt, hvorfor, samt hvilke af de i kommunen tilgængelige tværfaglige fora der 
bruges. Herefter spørges grupperne om, hvilke redskaber de anvender i deres dagligdag med henvisning til de redskaber, kommunen selv 
har arbejdet med at implementere. Endelig spørges faggrupperne til deres viden og kompetencer i relation til tidlig tværfaglig indsats – i 
hvilke situationer oplever de sig udfordret, og hvad kunne de godt ønske sig at vide og kunne i relation til det. 
 
 

 



3) Tværfaglig dialog nr.1 

Form Faggrupper  Formål Antal Art af 
data 

Udkomme 

De tværfaglige 
dialoger udføres i 
hvert af kommunens 
seks lokalområde  
  
Oplæg: om udsathed 
 
Dialog: monofagligt  
 
Plenum: tværfaglig 
opsamling 
 
Deltager antal: 30 til 
52 

Deltagelse af de i 
lokalområdet 
tilknyttede 
sundhedsplejersker, 
dagplejepædagoger og 
socialrådgivere. Alle 
pædagoger i 
daginstitutionerne 
inviteres, og det 
varierer hvorvidt hver 
institution vælger at 
sende alle) 
 
Den centrale ledelse 
deltager (så vidt muligt) 
i hver eneste dialog 
 
De lokale ledere i 
daginstitutionerne er 
alle inviteret, og 
deltager i varierende 
grad 

1) Organisationsudvikling i relation til 
tidlig tværfaglig indsats (indledende 
interviews pegede i retning af, at de 
involverede faggrupper stort set aldrig 
mødes i en tidlig tværfaglig indsats) 
(Jensen & Rasbech, 2007; Wahlgren et al. 
2002; Dahl et al. 2005) 
2) At skabe viden om, hvordan en tidlig 
tværfaglig indsats kan skabes med 
udgangspunkt i medarbejdernes viden og 
erfaring (participation) 

6 dialoger 
i alt med 
tilhørend
e dialoger 
i mindre 
grupper 
 
14 lydfiler 
i alt per 
dialog i 6 
lokalområ
der 

Lyd 
 

- Tydeliggørelse af den lokale 
ledelses rolle i 
gennemførelsen af tidlig 
tværfaglig indsats 
 
- Forældreperspektivet mistes 
ofte for øje, når der tales 
tværfaglighed. Her har 
professionelle en tendens til 
at fokusere meget på sig selv 
og hinanden 
 
- Der er lang vej endnu 
vedrørende kendskabet til 
hinanden – både lokalt og 
fagområdemæssigt 
 
- Basis for at lave tværfaglig 
dialog nummer 2 med særligt 
henblik på kendskab af 
hinandens faglige 
kompetencer 

Der arbejdes på medarbejdersiden indholdsmæssigt i denne dialog først monofagligt med en case, hvorefter de respektive faglige 

perspektiver på casen præsenteres tværfagligt. Først og fremmest med fokus på kendskab til hinanden i lokalområdet. Den lokale og 

centrale ledelse arbejde tværfagligt med at skabe en vision for tidlig tværfaglig indsats.   

 

 

 

 

 



4) Tværfaglig dialog nr.2  

Form Faggrupper  Formål Antal Art 
af 
data 

Udkomme 

De tværfaglige 
dialoger 
udføres i hvert 
af kommunens 
seks 
lokalområde  
 
1) Oplæg: viden 
om tværfagligt 
samarbejde 
 
2) Dialog 
tværfagligt 
mellem 
faggrupperne 
  
Deltager antal: 
26 til 45 

Deltagelse af de i 
lokalområdet 
tilknyttede 
sundhedsplejersker, 
dagplejepædagoger og 
socialrådgivere. Alle 
pædagoger i 
daginstitutionerne 
inviteres, og det 
varierer hvorvidt hver 
institution vælger at 
sende alle) 
 
Den centrale ledelse 
deltager (så vidt muligt) 
i hver eneste dialog 
 
De lokale ledere i 
daginstitutionerne er 
alle inviterede, og de 
deltager i varierende 
grad 

1) At videreudvikle på tværfaglig 
dialog nr.1 (Jensen & Rasbech, 
2007; Wahlgren et al. 2002; Dahl et 
al. 2005).  Organisationsudvikling i 
relation til tidlig tværfaglig indsats 
– at få eksemplificeret hvordan en 
tidlig tværfaglig indsats kan se ud 
med baggrund i case fra 
børnehavernes hverdag 
2) At styrke samarbejdet mellem 
lokal og central ledelse (baseret på 
viden fra dialog nr.1 som viste, at 
den lokale ledelse i stort omfang 
ikke støtter op om tidlig tværfaglig 
indsats og ikke anser et 
ledelsesansvar til denne proces) 
3) At skabe viden om, hvordan en 
tidlig tværfaglig indsats kan skabes 
med udgangspunkt i 
medarbejdernes viden og erfaring 
(participation) – og viden og 
erfaring skabt i projektet i relation 
til både medarbejdere og ledelse 

6 dialoger i 
alt med 
tilhørende 
dialoger i 
mindre 
grupper 
2 lydfiler 
per dialog i 
6 
lokalområd
et  
 
13 
videooptag
else i alt 
fordelt på 
de seks 
lokalområd
er 

Lyd 
&  
video 
 

- Påbegyndelse af ledelsesmæssigt 
samarbejde på multiple niveauer og på 
tværs af professioner 
 
- Kendskab til og viden om de respektive 
professionelle kompetencer i relation til 
tidlig tværfaglig indsats (Udviklingen af 
modellen ’Supermarkedet’ til brug i 
institutionerne) 
 
- Kendskab til hinanden lokalt og på tværs 
af professioner 
 

Alt i alt giver det samlede ovenstående 
data materiale viden om nødvendige 
organisatoriske forandringer; 
1) Kendskabet til hinanden mellem 
faggrupperne 

2) At lade organisatoriske rammer træde i 
baggrunden, så fagligheden kommer i 
forgrunden  

3) Ændring af monofaglig praksis. De 
lokale ledere, dvs. daginstitutionsledere, 
leder af dagpleje og leder af 
sundhedsplejen gøres ansvarlige i forhold 
til tidlig tværfaglig indsats og ændring af 
monofaglig praksis 

4) Understøttelse af lokal mødestruktur 
(og kendskab), hvor pædagogen har 



mulighed for at indkalde 
sundhedsplejerske og socialrådgiver 

5) Oprettelse af lederspor – til 
erfaringsudveksling og 
erfaringsopsamling 

 

Der arbejdes blandt medarbejderne tværfagligt med løsning af en case, som børnehaverne har udarbejdet. Fokus er først og fremmest på 

at skabe kendskab til hinandens faglige kompetencer og dernæst til hinanden lokalt. Den lokale og centrale ledelse arbejder tværfagligt 

med en mere organisatorisk opgave i relation til at se tidlig tværfaglig indsats som et både lokalt og central ledelsesmæssigt anliggende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Introduktion af ’Supermarked’ til vuggestuer og børnehaver  

Form Faggruppe  Formål Antal Art af 
data 

Udkomme 

Oplæg: Introduktion 
til ’Supermarkedet’ 
 
Monofaglig dialog 

Vuggestuer og 
børnehaver 

1) At give tilbage viden fra tværfaglig dialog nr.2 
tilbage til institutionerne, således at de har et 
handlingsgrundlag fremadrettet – herunder 
præsentation af ’Supermarkedet’2 
2) Omsætning af det præsenterede i relation til 
børn i egen institution (Villumsen, 2011) 

5 Lydfile
r 

At børnehaverne nu har en 
konkret illustration, hvilke 
kompetencer de kan hente 
hos hvem 

 

6) Interviews i de børnehaver, der har udvalgt børn til at deltage i projektet  

                                                
2 ’Supermarkedet’ kan downloades på www.boerneungediplom.dk og er en eksemplificering af de tidlig, tværfaglige og ikke mindst konsultative kompetencer, der ses i feltet af tidlig 
tværfaglig indsats. Introduktionen til ’Supermarkedet’ og baggrunden for det kan ligeledes downloades samme sted 

http://www.boerneungediplom.dk/


Form Faggruppe  Formål Antal Art af data Udkomme 

Semi-
struktureret 
interview af 1 
til 2 
medarbejdere 
 
(Leder eller 
souschef har 
deltaget i 11 
af de 13 
interviews) 
 

Pædagoger og 
ledere i 
børnehaver 

1) Få et mere nuanceret 
billede af, hvordan 
institutionerne forstår 
problematikken omkring 
barnet 
2) Understøtte udøvelse 
af 
organisationsudviklingen 
pba. de tværfaglige 
dialoger – understøtte en 
tidlig tværfaglig indsats 
3) Understøtte ejerskab 
hos deltagerne (Jensen & 
Rasbech, 2007; Jensen, 
Jensen & Andersen, 2005; 
Winter, 1998; Jensen et 
al., 2005, 2006). 

13 Lyd En nuanceret forståelse af udvalgte børns problemer.  
 
Hvilken intervention er iværksat/kan iværksættes? 
 
Viden om hvilke forandringer, der er brug for på et 
monofagligt niveau for at tværfaglighed kan fungere: 
 
1) Organisering af forældresamarbejde  
2) At arbejde systematisk med opsporing og 
gennemgang af alle børn.  
3) Har den pædagogiske rummelighed ingen grænser?  
4) Sammenhængen mellem problemforståelse og 
problemhåndtering må blive bedre i relation til en 
tværfaglig indsats med anvendelse af sundhedsfaglige 
og socialfaglige konsultative kompetencer.  

 

Interviewet drejer sig om både generelle og konkrete aspekter. Først og fremmest handler det om at indfange børnehaverne forståelse af 

de enkelte børn, deres generelle procedurer i relation til opsporing og tværfagligt samarbejde. Herudover indeholder interviewet også 

spørgsmål til muligheden for tværfagligt samarbejde.  

 

 

 

 



Bilag 2 – Udfordringer i det tværfaglige samarbejde 
 

Tematik Indhold/betydning Eksempel Begreb Konsekvens 

Tematikker 
mellem 
faggrupper  

    

At kende 
hinanden 
 
 

At vide, hvem hinanden er  
 
At have ansigt på hinanden  
 
At have en fag-personlig 
relation til den anden 
professionelle 

En socialrådgiver: ”Vi har kendt 
hinanden. Vi har arbejdet sammen 
igennem mange år”. 
En sundhedsplejerske: ”De ved 
også, at når jeg ringer, så ved de 
sgu også, at det er en alvorlig 
bekymring, for de er også ved at 
kende mig efterhånden” 
En børnehave siger om kun at 
bruge PPR: ”Dem kender vi jo. De 
kommer i huset” 

Fortrolighed  
 
Genkendelig
hed 

Fortrolighed og genkendelighed er indirekte 
afgørende for den indsats og det tilbud om 
støtte, som barnet og familien får.  
 
Hvis ikke fagpersonerne kender hinanden, 
kontakter de ikke hinanden, og familien og 
barnet tilbydes ikke de ressourcer, der egentlig 
er til stede i kommunen 
 

Kendskab til 
fagområde  
 

At kende hinandens roller 
 
At kende faggrænser  
 
At kende fagenes formåen 

Socialrådgiverne oplever 
udfordringer i de tilfælde, hvor 
dagtilbud eller sundhedspleje 
krydser faggrænsen, og fortæller 
familierne om foranstaltninger. 
Familierne føler sig her ’lovet’ en 
hjælp, som måske ikke kan 
imødekommes af socialrådgiverne. 
Det skaber splid i samarbejdet 
mellem socialrådgiver og familie, 
og samtidig i samarbejdet mellem 
fagpersonerne 
 
Dagtilbuddene og sundhedsplejen 
beskriver, at når socialrådgiveren 
beder om en udtalelse på et barn, 

Uklart 
handlingsgru
ndlag 
 
Serviceforrin
gelse  

Idet de professionelle ikke kender hinandens 
rolle og funktion, svækkes det grundlag, hvorpå 
der kan handles. Udbyderen af hjælpen og 
selve hjælpen bliver uklar, når man ikke ved, 
hvem der kan hvad 
 
Dette giver som resultat en serviceforringelse. 
Idet de professionelle ikke kender hinandens 
fagområde, kan de ikke udnytte hinandens 
ressourcer og dermed ikke tilbyde en 
nuanceret støtte til barnet og familien. Barnet 
og familien ydes dermed ikke den potentielt 
mest optimale støtte, og ressourcer udnyttes 
ikke eller i bedste fald ensidigt 



så opleves det som 
bestillingsarbejde. De efterlyser en 
sammenhæng, som udtalelserne 
skrives i 

Faglig uenighed 
 

Uenighed om 
bekymringsgrad (forståelse 
af problemet)  
 
Uenighed om 
tilgang/metode (handling) 

En pædagog beskriver en sag med 
en familie, hvor moderen er meget 
dårlig. Det er lige op til en 
weekend, og socialrådgiveren 
fravælger at tage akut ud til 
familien. Det viser sig senere i 
forløbet faktisk at være en ok 
vurdering, men det er svært at 
acceptere for den, der gerne vil 
aflevere sagen. Pædagogen vil 
gerne aflevere en bekymring, og 
socialrådgiveren har et andet 
perspektiv og tager ikke imod 
bekymringen. Forskellige faglige 
vurderinger giver i dette tilfælde 
pædagogen en oplevelse af, at 
hendes vurdering og kendskab 
undermineres 
 
En børnehave beskriver med et 
forløb med et for tidligt født barn, 
hvor pædagogen oplever, at 
sundhedsplejersken ’fastholder’ 
barnet i en mindre ressourcestærk 
position end nødvendigt 
 
En sundhedsplejerske oplever, at 
hun samarbejder med en familie 
ud fra et paradigme og 
socialrådgiveren ud fra et andet. 
Sundhedsplejersken arbejder 

De skiftende 
positioner 
 
De mange 
retninger 

De professionelle skifter position mellem at 
tage udgangspunkt i bekymringsgrad eller 
noget metodisk, altså en måde at arbejde på  

Hvis de professionelle ikke har samme 
udgangspunkt enten i bekymring eller i 
metodisk tilgang, så forstår de ikke sagen ens, 
og så har de heller ikke samme perspektiv på, 
hvad der skal gøres hvornår og hvordan.  

Det får den konsekvens, at de professionelle 
handlinger får mange retninger. Hver 
professionel arbejder monofagligt indenfor 
egen ramme, og dermed også uden en 
koordinering af den indsats og tilbud om 
støtte, som familien modtager 

Det betyder i sidste ende, at den koordinerede 
professionelle handling ikke når ud til barnet 
og familien – den forbliver mellem de 
professionelle 

Herudover så tilbydes barnet og familien en 
indsats, som måske ikke matcher deres behov, 
idet alle perspektiver på bekymringen ikke 
inddrages. Det opleves endvidere som utrygt 
eller mistillidsskabende både for de 
professionelle og familie, at de professionelle 
ikke kan enes om forståelse og tilgang 



metodisk ud fra det, der lykkes, og 
socialrådgiveren intervenerer ud 
fra en bekymringstilgang 

Tæt 
samarbejde & 
overlevering af 
information  
 
 

Alle vil gerne bruges af 
andre professionelle  
 
Alle vil gerne bidrage med 
deres viden om barnets 
trivsel 
 
Informationsoverlevering 
betyder meget for 
oplevelsen af at et godt og 
tæt samarbejde3 

Socialrådgiveren beder skriftligt om 
en udtalelse fra børnehaven på et 
specifikt barn. Udtalelsen skrives. 
Børnehaven har ikke en oplevelse 
af, at barnet mistrives. Herefter får 
institutionen besked på, at barnet 
nu er tvangsfjernet fra familien. 
Her undrer institutionen sig over, 
at de ikke bliver draget mere ind i 
processen undervejs, taget mere 
med på råd, eller får ting at vide, 
de skal holde øje med. 
Institutionen oplever heller ikke at 
blive inddraget efter fjernelsen af 
barnet fra hjemmet. Barnet 
fortsætter med at være i 
institutionen. En pædagog siger: 
”Vi vil gerne vide, hvis der sker 
store ting i et barns liv. Det vil 
betyde, at vi bedre kan 
tilrettelægge vores pædagogik 
efter barnets behov”. 
Efterfølgende bliver børnehaven 
fagligt usikre på, om de har set 
barnet rigtigt, eller om der er 
noget, de har overset.  
 
En daginstitution, hvor en pige 
reguleres i en adfærd, som 

Alignment - 
afstemning  

I det tætte samarbejde ses en afstemning 
mellem de professionelle, hvor de nødvendige 
informationer overleveres mellem de 
professionelle med henblik på at sørge for, at 
samtlige ressourcer og muligheder udnyttes i 
relation til at mødekomme barnets behov og 
støtte dets trivsel. 

Når denne afstemning ikke opnås, sker der ikke 
en udveksling af faglighed, og dermed udnyttes 
den positionsspecifikke viden om barnet ikke i 
den professionelle vurdering af barnets behov. 
Det betyder, at den professionelle ikke får en 
helhedsorienteret forståelse af den 
sammenhæng, hvori barnet vokser op, og 
dermed handler professionelt på et mindre 
oplyst grundlag 

Dette resulterer i, at de professionsspecifikke 
kompetencer og ressourcer ikke anvendes, og 
barnet modtager ikke den pædagogik og 
støtte, som det reelt har brug for i situationen, 
og dets udvikling støttes dermed ikke så vid 
mulig udstrækning 

 

                                                
3 Der tages ikke her særskilt stilling til tavshedspligt og lignende, da det her udelukkende er sigtet at tematisere aspekterne i et tværfagligt samarbejde. Det er klart, 
at der kan være tilfælde, hvor forældrene ikke ønsker at informationer skal videreformidles mellem professionelle. Det skal naturligvis respekteres. De fleste 
professionelle siger dog, at de i regelen ikke oplever forældre sige nej, hvis de spørges. Se yderligere om lovgivningen i ’Håndbog om Barnets Reform’ 



umiddelbart forekommer 
uhensigtsmæssig. Dette sker over 
en længere periode indtil 
daginstitutionen informeres om, 
hvad der foregår i familien. Her 
viser det sig, at pigen skulle have 
haft ’lov til’ at have denne adfærd, 
og skulle have været hjulpet til at 
’få afløb’ med sin adfærd i en 
anden setting i institutionen 
 
En socialrådgiver nævner et barn, 
hvor overgangen til skolen går galt. 
Her rettes der først henvendelse 
om barnet og barnets situation fra 
skolen til socialrådgiveren, frem for 
fra børnehaven. Det undrer 
socialrådgivere, da problematikken 
burde have været kendt længe, og 
dermed også af børnehaven 

Tematikker 
organisatorisk  
 

    

Gennemtræk i 
personalegrupp
en 
 

 

Udskiftning af personale 
besværliggør relationerne 
mellem professionelle og 
familie 
 
Information går tabt 

En pædagog beskriver en sag med 
et barn, hvor notatpligten ikke har 
været overholdt af 
socialrådgiveren, således at notater 
fra møder mellem socialrådgiver, 
pædagog og familie ikke har været 
nedskrevet. Sagen overdrages og 
vigtigt information går tabt.  

En børnehave nævner, at et 
forældrepar (og børnehave) har 
haft samarbejde med 7 forskellige 

Ressourceta
b 
 
Informations 
tab 
 
Motivations- 
tab 

Der sker et ressourcetab, hvor anvendte 
ressourcer tabes både i relation til selve 
sagsbehandlingen, i samarbejdet med familien, 
og i relationen mellem professionelle  
Tid og energi anvendt på samarbejde mellem 
professionelle er ikke kun i den konkrete sag 
spildt, men påvirker også ’historier’ om 
samarbejdet mellem faggrupperne på et mere 
generelt plan, og som dermed på sigt kræver 
flere ressourcer for genoprettelse 
Endelig sker et tab af samarbejde med familien, 
som kræver ressourcer for genoprettelse  



socialrådgivere i samme sag  
Konsekvensen er: 
- Vigtig information går tabt 
- Familien og de professionelle 
samarbejdspartnere oplever mistillid og 
mangel på sammenhæng 
- Sammenhængen i indsatsen mangler 

Fysisk 
tilgængelighed/
nærhed 
 

Fysisk nærhed og 
tilgængelighed er 
afgørende for en god 
relation  

Medarbejderne nævner drøftelser 
på ’gangen’. Kommunikationen må 
ikke blive for omstændelig – altså 
at man ikke er nødt til at aftale 
møder, kontakt i telefontider osv. 

Tilgængeligh
ed 

Medarbejderne er nødt til at mødes fysisk for 
overhovedet at kunne etablere en relation til 
hinanden 

 Det er nødvendigt med tilgængelighed 

 

Tematikker 
fagligt  
 

    

At beskrive en 
bekymring 
konkret og 
forståeligt for 
andre 
faggrupper og 
forældre 
 

Beskrivelser skal være klare 
og konkrete. Det må 
fremgå, hvad det er, der er 
bekymrende.  
Det kan let blive 
’synsninger’.  
 
 

En børnehave beskriver, at det kan 
være vanskeligt at forklare og 
beskrive fornemmelser og følelser 
overfor en anden faggruppe i 
forhold til en bekymring. Det kan 
være en udfordring at få beskrevet 
præcist og konkret, hvori 
bekymringen består (det er ofte en 
fornemmelse)   
 
En børnehave beskriver, at det er 
nemt at ringe til 
sundhedsplejersken, når de har et 
helt konkret problem f.eks. luse 
problematik eller til 
talepædagogen, netop fordi det er 
konkret. Det er vanskeligere med 
kontakten til socialrådgiveren 

Modsætning
ernes 
landskab  
 
At gøre det  
uhåndgribeli
ge 
begribeligt  
 
At gøre det 
diffuse 
konkret  
 
At være 
faglig på 
fornemmelse
r 

Kortet over landskabet mangler. Den 
professionelle agerer i et kuperet og 
uforudsigeligt landskab, hun/han intet kort har 
over.  
 
Konsekvensen bliver som oftest, at 
bekymringen for et barns trivsel ikke afklares 
tidligt i problemforløbet. Den professionelles 
bekymring for barnet giver ikke mening for 
hverken andre professionelle eller forældre – 
og dermed kan det være svært at ansvarliggøre 
andre i en eventuel indsats til barnet, og 
dermed besværliggøres en udnyttelse af de 
potentielle ressourcer andre professionelle og 
forældre besidder til støtte for barnet 



Bilag 3 – Vision for tidlig tværfaglig indsats mellem dagpleje, sundhedspleje, dagtilbud og familieafdelingen 

 
 

Den tidlige tværfaglige indsats skal til enhver tid give mening for familien  
for at skabe en forandring for barnet 

 
Vi skal være modige til at sige det, vi ser, for at sætte fælles mål sammen med familien. Derfor 
skal samarbejdet baseres på: 
 
At man bruger sin faglighed til at kvalificere det, man ser og tage et ansvar for at handle i forhold til det.  

At man bruger sin nysgerrighed til at lytte og spørge for at opnå en fælles forståelse af barnet sammen med 
familien og andre fagpersoner.  

At man baserer samarbejdet på en interesse i og et ansvar for selv at søge nødvendig viden hos familien og 
andre fagpersoner (hvis man har et behov for information, har man selv ansvar for at søge det).  

At man er forpligtiget til at bruge andre fagpersoners viden og erfaring.  

At man har en åbenhed overfor hinandens forskelligheder i faglighed og en tillid til, at alle har gjort deres 
bedste ud fra deres faglige perspektiv.  

At man i bestræbelsen på at finde fælles forståelse og fælles mål for indsatsen altid handler med respekt for 
familiens og hinandens faglighed.  


