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Forord
Kære læser
Denne lille bog præsenterer pointer, tilgange, resultater og redskaber, som er udarbejdet og
afprøvet i forbindelse med forskningsprojektet, LEOS - Ledelse af Organisatorisk Sammenhæng.
Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig
Ledelse, Aarhus Universitet og Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland. Det sigter mod at
udvikle og undersøge tværgående ledelse i og omkring sundhedsvæsenet. Præmissen for
projektet er, at tværgående ledelse i stigende grad er nødvendigt, fordi det forventes af den
offentlige sektors ledere, at de kan arbejde sammen om at skabe værdi for borgerne. Det er
på ingen måde nemt at bedrive tværgående ledelse, og ledelse ud af egen organisation.

I projektet har vi derfor forsøgt at bringe den relativt sparsomme forskningsbaserede viden
om tværgående ledelse ind i en ramme, som handler om evnen til at arbejde med fire elementer: Fælles retning, koordinering af fælles arbejde, involvering og kommunikation samt
forankring. Der arbejdes fortsat på forskningsdelen af projektet. Mens vi venter på de endelige resultater, har denne lille bog til formål at formidle erfaringer fra projektet om redskaber,
og tilgange til at lede på tværs sammen med andre - for at skabe fælles værdi. Vi håber, du vil
tage nogle af vores pointer til dig og prøve dem i din egen praksis, hvis du ikke allerede gør
det.
Med venlig hilsen forfatterne

Af Randy Fath

Introduktion
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Har du tjek på den tværgående ledelsesopgave?
- Ellers har du hjælp at hente her!
Hvem har opgaven med at skabe gode løsninger og sammenhæng for borgere, der har forløb
på tværs af afdelinger og sektorer?
Du oplever måske, ligesom mange andre ledere, at hverdagens udfordringer i din egen afdeling kræver al din tid og opmærksomhed, og at det kan gøre det svært at se de muligheder og
løsninger, der ligger i det tværgående? Det kan betyde, at du som leder særligt har fokus på
målopfyldelse i din egen enhed, og at du ikke oplever, at der tydeligt stilles forventninger til
eller ydes støtte til, at dit tværgående ledelsessamarbejde er en del af din ledelsesopgave. Der
er ikke mange stillingsopslag, der specifikt nævner det at lede på tværs af afdelinger, organisationer og sektorer. Bliver du eksempelvis målt eller evalueret i forhold til, hvordan det går i
dine tværgående samarbejder?
Stort set al ledelseslitteratur handler om, hvordan du som leder bedriver ledelse af medarbejdere i din egen organisation, men der er ikke meget hjælp at hente i forhold til, hvordan du
som leder griber det tværgående ledelsessamarbejde an.
Ikke desto mindre er der brug for et meget tydeligere fokus på netop evnen til at lede på
tværs, fordi det kan sikre bedre ressourceudnyttelse, når I kan hjælpe hinanden. Det giver en
bedre arbejdsplads, med fokus på løsning af fælles opgaver, og i sidste ende skaber det værdi
for patienterne, når de oplever mere sammenhængende forløb og behandling.
Formålet med denne lille bog er med afsæt i forskningsprojektet LEOS, Ledelse af Organisatorisk Sammenhæng:
•
•
•

At sætte fokus på behovet for organisatorisk sammenhæng mellem specialiserede enheder med hver deres tilbud, som en vigtig forudsætning for at skabe sammenhængende
forløb på borgernes præmisser.
At formidle den nyeste og bedste viden om ledelsesdisciplinen tværgående ledelse.
At give konkrete redskaber til, hvordan ledere kan styrke og tage ledelse af det tværgående
samarbejde, og styrke den organisatoriske sammenhæng til gavn for borgerne.

Er du i målgruppen som læser?
Alle ledere i offentlige organisationer er målgruppe for opmærksomhed på og greb til at
styrke tværgående ledelse af enheder og sektorer. Målgruppen for denne lille bog er derfor
ledere og andre, der ønsker at få viden om det tværgående ledelsessamarbejde. Bogen kan
også give anledning til refleksion over muligheder og begrænsninger for tværgående ledelse
i din egen organisation og være en anledning til at afprøve nogle tiltag til at skabe mere
tværgående ledelse.
Hvis du kan svare bekræftende på nedenstående spørgsmål, så giv dig tid til at læse videre –
du har nemlig en vigtig opgave:
•
•
•

Er løsningen af jeres primære opgave afhængig af andre afdelinger eller andre sektorer?
Har de borgere/patienter/den population, som I hjælper, brug for, at der er mere sammenhæng i deres forløb?
Oplever I tilbagevendende problemer i samarbejdet med vigtige samarbejdspartnere?

Ledelse af organisatorisk sammenhæng - LEOS
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Præsentation af LEOS rammen
I dette afsnit præsenterer vi kort træningsforløbet og forskningsprojektet LEOS, Ledelse af
Organisatorisk Sammenhæng (herefter LEOS). LEOS-projektet udgør vidensgrundlaget for
indholdet i denne bog - i forhold til, hvordan ledere kan udvikle og forbedre den tværgående
ledelse.
Med fokus på at styrke den organisatoriske sammenhæng og forbedre patientforløb i sundhedsvæsenet blev der i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland
iværksat et træningsforløb for ledere af ledere i 2019-2021. Træningsforløbet er understøttet
af en forskningsdel, der undersøger effekten af træningen og bidrager til øget viden om
tværgående ledelse.
Deltagerne i træningsforløbet var ledere af ledere fra hospitaler og kommuner. Lederne var
grupperet i teams med ledere fra en anden organisation/enhed, som de havde en fælles
tværgående opgave med. Det har været lederteams på tværs af kommune og hospital, samt
lederteams sammensat af samarbejdende hospitalsafdelinger.
Det afgørende mål har været at øge de deltagende lederes ledelsesmæssige kompetencer til
at lede tværgående samarbejde og skabe organisatoriske sammenhæng.

Formål med forskningsdelen i LEOS
Formålet med forskningsprojektet er at udvikle og dokumentere effekten af træningsindsatser, som styrker lederes kompetencer til at lede på tværs af faggrupper, afsnit, afdelinger, hospitaler og kommuner. Dermed er målet at skabe solid forskningsmæssig viden
om effektiv ledelsestræning i forhold til udøve tværgående ledelse og skabe organisatorisk
sammenhæng, som kan videreudvikle ledelsestræning nationalt og internationalt.
Forskningsdesignet er et randomiseret tidsforskudt studium, hvor halvdelen af lederne
deltog i træningsforløbet først, og dermed udgjorde interventionsgruppen, mens den anden
halvdel var kontrolgruppe, som fik træningsforløbet tilbudt efterfølgende. Der er foretaget
en spørgeskemaundersøgelse med de 122 ledere, der deltog i LEOS samt deres ledere af
medarbejdere og medarbejdere, dvs. i alt 10.345 medvirkede i spørgeskemaundersøgelsen.
Der er også lavet kvalitative interviews med tre af de tværgående ledelsesteams samt deres
øverste ledelse og deres underordnede ledere af medarbejdere.
Vi forventer, at de endelige resultater fra projektet ligger klar i 2022. For at illustrere erfaringer om tværgående ledelse anvendes citater fra interviewene undervejs til nogle af
bogens pointer.
Træningsforløbet er tilrettelagt omkring en didaktisk model, der kobler viden, refleksion og
handling som ligeværdige dele.
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I det nedenstående får vi nogle centrale begreber på plads i forhold til det tværgående ledelsessamarbejde.
I LEOS-projektet har det vigtigste slutmål været et ønske om bedre organisatorisk sammenhæng mellem de enheder, som er gensidigt afhængige i forhold til at sikre gode forløb for
borgerne. Organisatorisk sammenhæng forstås her som en situation, hvor forskellige enheder formår at udveksle viden om borgerne og koordinere egne indsatser med andre enheders
indsatser for borgeren. Dette også når borgerne har forløb på tværs af forskellige enheder.
Her angiver organisatorisk sammenhæng, at borgerne ikke oplever tab af viden, forståelse og
planer for indsatser.
Nedenfor er illustreret forestillingen om en borgers forløb i forskellige specialiserede enheder, og den organisatoriske sammenhæng ses markeret som den røde linje. Linjen der binder
enhederne sammen, og som sikrer at udveklingen af viden, forståelse, planer for borgeren
sker så gnidningsfrit og velkoordineret som muligt.

Meier, N. Vestergaard, M. & Østergaard, S. (2016)
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Ledelsesopgaven, rettet mod at sikre organisatorisk sammenhæng, er i LEOS-projektet
beskrevet med udgangspunkt i den del af ledelseslitteraturen, som ser god ledelse som en
situation, hvor der er fælles retning/kurs, velfungerende koordination samt motivation og
tilslutning til retning, samarbejdsrelationer og strukturer (se også Trillingsgaard, 2015).
Modellen nedenfor med tværgående ledelse i midten viser fire elementer: 1) Fælles retning,
2) Koordinering, 3) Involvering og kommunikation og 4) Forankring

Elementerne i figuren udgør samtidigt bogens følgende afsnit, hvor vi går i dybden med,
hvorfor det enkelte element er vigtigt, og hvordan du konkret kan arbejde med det.
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Afsnit 1: Fælles retning i tværgående ledelse
Tværgående ledelse tager udgangspunkt i orienteringen mod en fælles retning. At etablere
fælles retning handler om at have klarhed og enighed om såvel langsigtede mål og visioner
for det fælles arbejde, som for de operationelle mål på daglig basis.

Det er velbeskrevet i forskningslitteraturen, at klare visioner og målsætninger skaber motivation og resultater (f.eks. Andersen m.fl., 2016). I forhold til tværgående ledelse, arbejder
ledere på at etablere fælles retning, når de forsøger at fremme værdien af fælles mål, snarere end at fokusere på de funktionelle mål for hver enhed. For at den fælles retning bliver styrende for arbejdet, er det centralt, at værdien af retningen bliver tydelig for medarbejderne.
Dette med henblik på at øge deres bevidsthed og accept af fælles målsætninger, som er vigtige og meningsfulde at forfølge. Det tilskyndes af ledere, der udtrykkeligt støtter retningen
og kommunikerer tydeligt om dens hensigt og midler.
Hvordan arbejde med fælles retning?
“Et er et Søe-Kort at forstaae, Et andet, Skib at føre”(Holberg, 1723).
Så hvorfor skal du arbejde med fælles retning, når vi godt ved, at du på vejen møder forhindringer, som gør at kursen skal lægges om? Det korte svar er her, at selv om du ikke kan
forudse alt i denne verden, så lønner det sig at lægge en god kurs, som tager højde for de
største og mest sandsynlige udfordringer, du kan møde på vejen.
Bliver vi i metaforer fra den maritime verden, så ved vi alle godt, at vi ikke kan sætte ud på
lykke og fromme. De færreste stævner ud for at krydse Atlanterhavet uden at have gjort sig
grundige overvejelser og forberedelser. Der skal tages bestik af årstiden, risikoen for storme,
og dét der er værre. Vi må kende til Passatvindene, og vi må kende til skibets beskaffenhed,
proviant osv.
Det at sætte fælles retning er således mere og andet end at drømme om Caribiens sol og
palmer. Visioner og
drømme skal kobles med
en nøje og gensidig afstemt vurdering af den
situation, vi står i nu og
i fremtiden. Retning og
kurs må tage højde for
de største forhindringer
og trusler og udnytte de
muligheder, der er for at
få “vinden i ryggen”.
I det følgende prøver vi at
omsætte nogle at disse
grundlæggende ting til arbejdet med fælles retning
i den tværgående ledelse.
Af Brenna O’Donnell
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Et fælles udgangspunkt
Uanset om I kender hinanden som personer, eller har kendskab til hinandens afdelinger eller
organisationer, så viser erfaringerne fra LEOS, at det er givende for det fremtidige samarbejde at prioritere at lære hinanden at kende som personer - og få et godt kendskab til hinandens arbejdsgange, organisatoriske vilkår mm.
Og det er ikke altid lige nemt! Når vi kommer fra forskellige organisationer, så tager vi hver
især vores egne virkelighedsforståelser, kultur og visioner med os ind i det fælles samarbejde.
Problemer og konflikter i det tværgående
samarbejde på medarbejderniveau kan have rod i
manglende kendskab til hinandens arbejdsgange,
vilkår og forskelle i kultur. Som leder kan du hurtigt bruge meget tid på konkret problemløsning.
Det er derfor et vigtigt skridt at tage, at gå fra
løsning eller reduktion af konkrete problemer i
det tværgående samarbejde, til at tage ledelse
af det tværgående samarbejde på et mere overordnet niveau.
Hvis I arbejder med kendskabet til og
forståelsen for hinanden, så bliver de små ting, der kan være årsag til frustrationer, tolket på
en anden måde i takt med at forståelsen, og respekten for “de andre” bliver bedre.
Nogle af de deltagende ledere i LEOS oplevede i den grad et gearskifte ved at gå fra at håndtere problemer akut ved at skrive hurtige mails eller korte telefonopkald, til i stedet at mødes
og se overordnet på problematikkerne i deres tværgående samarbejde.
Start med at mødes omkring det tværgående ledelsessamarbejde og hav en samtale om:
•
•
•

Fælles opgave: Hvad er vores fælles opgave?
Fælles situationsbillede: Hvad er situationen nu? Hvad lykkes vi godt med? Hvad er de
største udfordringer?
Fælles retning og strategi: Hvad vil vi sammen, når vi tager det lange lys på?

Disse tre centrale elementer vil vi uddybe i det følgende.
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Den fælles opgave

Start med en drøftelse af, på hvilke områder samarbejde er vigtigt og hvorfor. Hvordan kan I
afgrænse den opgave, som I er fælles om at løse? Nogle gange er der tale om direkte gensidig
afhængighed, det vil sige I kan kun løse egen opgave med hjælp fra de andre. Andre gange
er der mere behov for koordination og afstemning mellem jer i forhold til at sikre borgerens
forløb.
I samarbejdet på tværs af
sektorer er kompleksiteten stor, og det kan være
gavnligt at dele forståelser af hvem, der har hvilke
opgaver.

I LEOS-projektet har vi brugt figuren nedenfor som hjælp og skabelon i den slags drøftelser.

Det fælles rum

Opgaver
og
situation
i enhed A

Det
fælles

Opgaver
og
situation
i enhed B

Fælles situationsbillede
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Hvilke fortællinger har de respektive organisationer om “de andre”? Bliv klog på og del de
virkelighedsforståelser, som I bringer med ind i samarbejdet. Som bekendt ser verden ofte
forskellig ud alt efter, hvor du står. Og det aktualiseres ofte, når vi bevæger os ud af egen
organisation. Vi er gode til “derhjemme” at blive enige om, hvordan tingene ser ud, og hvad
der er vigtigt og værdifuldt. I det tværgående samarbejde udfordres vores egne forståelser.
Kunsten i det tværgående samarbejde er at kunne rumme denne udfordring og komme til en
fælles situationsforståelse, som kan danne fundament for det videre samarbejde.
Flere af de deltagende ledelser tænkte i udgangspunktet, at de havde et godt kendskab til hinandens verdener og vilkår, men de oplevede alligevel
at få løftet deres forståelse, når de blev konkrete i
deres tværgående ledelsessamarbejde.

Metode til fælles forståelse: “Gå på besøg”
En af deltagerne i LEOS var på observationsbesøg i den anden afdeling og blev meget
klogere på såvel arbejdsgange som kultur, og fortalte på et fælles møde om det gode, og
hvad der gik skævt i det tværgående samarbejde. Med det udgangspunkt blev der planlagt
initiativer og tiltag.
“Jeg kunne ikke forstå, hvorfor tingene fungerede, som de gjorde, og jeg blev MEGET klogere den dag. Én dags besøg. Det er en af de ting... “Hvorfor I alverden har du ikke gjort det
noget før?” Og været nysgerrig på en andens arbejde. Hvor jeg gik med en forestilling i mit
hoved. Og nu ved jeg, hvorfor det går galt” (Afdelingsleder afdeling A).
Personale på besøg hos hinanden:
Det kan også være fremmende for det tværgående samarbejde, at det er personalet, der er
på besøg i den anden afdeling. Det kan være alt fra et par timer til et par dage.
I to samarbejdende afdelinger har noget af personalet været på besøg hos hinanden med
det formål at få en bedre forståelse af de andres opgave og rammer for opgaveløsningen.
“Vi har haft noget udveksling, hvor vi har haft noget personale ovre hos os og noget af vores
personale ovre hos dem. Og det har vi egentlig tænkt os at fortsætte med (Afdelingsleder
Afdeling B).”
“Alle nyansatte i afdeling B kommer over til os en halv dag. Så vi ligesom har set dem i
øjnene, og de ser, hvordan vi arbejder…Så vi får en anden indgangsvinkel på dialogen. Altså,
de har set nogle af vores arbejdsgange, så de får en lidt anden forståelse” (Afdelingsleder
afdeling A).
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I LEOS-projektet har vi taget udgangspunkt bl.a. i tankerne bag den såkaldte SWOT-model
(Humphrey 2005), og arbejdet med styrker, svagheder, muligheder og trusler i forhold til den
fælles opgave.
Figuren nedenfor kan bruges i den slags drøftelser:

MULIGHEDER

SVAGHEDER

I arbejdet med modellen opdagede lederne bl.a. nogle svagheder og trusler, det vil sige barrierer, som de ikke nødvendigvis kan gøre noget ved på overordnet niveau, men som er væsentlige at være bevidste om i det tværgående ledelsessamarbejde. Nogle af disse barrierer var
vigtige at drøfte og sammen finde ud af, hvordan de kunne komme omkring på måder, der
reducerede hvor meget de påvirkede den fælles opgaveløsning.
Der var bl.a. følgende eksempler på barrierer:
• Forskellige faglige hensyn
• Forskellige regler
• Forskellige IT systemer
• Forskellige arbejdsgivere og politikere
• Økonomi
• GDPR og deling af informationer
• Den høje kompleksitet
Det fælles situationsbillede og drøftelsen af
væsentlige barrierer og muligheder giver en
dybere forståelse ikke blot af egen situation, men
også af samarbejdspartneres vilkår og rammer,
og alene det kan lette samarbejdet.
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Datainformeret situationsbillede
Et andet vigtigt redskab kan være opmærksomhed på fælles data, der belyser den aktuelle
situation og det fælles problem. Selvom data indebærer risiko for detaljefokus, målingsdiskussioner, og at I dermed slår al diskussion ihjel, har der i projektet været adskillige eksempler
på, at netop brug af data kan bidrage til en fælles forståelse af, hvad udfordringen i realiteten består i, og hvor stor eller hyppig den er!
Så en del af drøftelsen vedrørende det fælles situationsbillede kan være fælles beslutninger
om, hvad der skal indhentes data på. Data,
som I hver især har med i tasken - som er valgt
hjemmefra - er ikke altid lige nemme at skabe
konsensus om og handle på. Det er derfor vigtigt for den fælles brug af data, at beslutninger om data og databrug tages af deltagerne i
fællesskab.
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Fælles retning og strategi
I LEOS-projektet har vi fokuseret på fælles retning og strategi som vigtige elementer i det
tværgående arbejde, der skal hjælpe lederne med at navigere i at holde styr på både det
lange og det korte lys.
Flere af de deltagende lederteams har oplevet, at det kan være svært at lande på det rette
ambitionsniveau og blive enige om en fælles retning for det tværgående ledelsessamarbejde. Nogle gange mister vi flyvehøjde og ambition, og fokuserer på tekniske og praktiske
udfordringer. Andre gange bliver ambitionerne for store og retter sig mod forhold, vi ikke kan
styre eller ikke har ressourcer til at komme i land med.
Retning, som den overordnede ledestjerne, forstået som et tydeligt billede på, hvordan det
skal se ud, når vi i samarbejdet lykkes 100 procent. Hvordan ser det ud for borgeren? Hvordan
ser det ud for de, der arbejder i organisationerne. Retningen er vigtig som drivkraft, men vi
har også set, at den skal suppleres af en mere konkret strategi for det tværgående samarbejde for at understøtte arbejdet med organisatorisk sammenhæng.
Derfor har vi også arbejdet med strategi, som et mere handlingsorienteret fundament for
den tværgående ledelse. Strategi er her forstået som en fælles forståelse af, hvad der nu og på længere sigt - er vigtigt at gøre, hvordan det skal gøres, og hvem der skal gøre det. En
væsentlig del af at arbejde strategisk har derfor været at udarbejde handleplaner for det
fælles arbejde, som dels beskriver retningen og derudover tydeliggør fælles og individuelle
handlinger.
Samtidig er strategi (eller handlingsplan) bindeleddet mellem den situation, vi står i – det vil
sige det fælles situationsbillede for den fælles opgave – og den fælles retning, vi stræber efter i det tværgående samarbejde.
Vi har i LEOS brugt nedenstående figur i drøftelserne.

Retning

Situation

Strategi

Det er vigtigt at være opmærksom på, at formuleringen af fælles retning og strategi kræver
tid og drøftelser. Strategien kommer som tredje led efter, at I har fundet frem til fælles
forståelse af visionen for det tværgående ledelsesarbejde, OG afstemt jeres forståelser af
den virkelighed samarbejdet skal udspille sig i nu og i fremtiden. Strategien er de “kloge” valg
og handlinger, der bringer jer fornuftigt gennem “terrænet” af udfordringer og muligheder på
vej mod den fælles vision og de fælles målsætninger.

Inspirationsspørgsmål
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FÆLLES RETNING I TVÆRGÅENDE LEDELSE
• Hvem er vores fælles borgere/patienter?
• Hvad vil vi gerne opnå for disse borgere/patienter?
• Hvordan lykkes forløbene for vores borgere/patienter lige nu?
• Hvad er vores fælles retning for det perfekte samarbejde og de perfekte forløb for
borgerne?
• Hvad er vores mellemlederes/medarbejderes forståelse af den fælles opgave og den
fælles retning.
• Hvilket kendskab har vores mellemledere/medarbejdere til ‘de andres’ virkelighed/behandlingstilbud osv. i forhold til vores fælles borgere/patienter?
• Hvordan kan vi beskrive den situation vi står i lige nu? Hvad er de største forhindringer
ift. retningen, og hvilke muligheder kan vi sammen se?

Afsnit 2: Koordinering af det tværgående samarbejde
Afstemning gennem relationer og rammer
For at tværgående ledelse lykkes, er der brug for løbende tilpasning af strukturer og relationer omkring samarbejdet. I de fleste organisationer er der masser af struktur knyttet til de
organisatoriske enheder, mens der oftest er langt mindre struktur mellem enhederne. Ligeså
opstår der naturligt relationer mellem medarbejdere inden for samme organisation, hvorimod opbygningen af tillid og respekt i det tværgående rum kræver aktiv prioritering.
At etablere tværgående struktur handler eksempelvis om at fastlægge ansvar, møder, informationssystemer og brobyggere mellem enhederne, som kan hjælpe til at fastholde bæredygtige og effektive forbindelser for det tværgående ledelsessamarbejde.
Relationel ledelse fokuserer på indlejring af gensidige relationer i de eksisterende formelle
strukturer. Ifølge bl.a. Jody Gittell gør opbygning af relationer i det tværgående samarbejde
det muligt at respondere og samarbejde omsorgsfuldt, rettidigt og brugbart. Strukturer
kan på den ene side fungere som fora til opbygning af relationer, og på den anden side er
strukturer mere tilbøjelige til at være funktionelle og tillidsbaserede, når de understøttes af
stærke relationer.
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Koordinering, relationer og strukturers betydning for
organisatorisk sammenhæng
Organisatorisk specialisering er et grundvilkår i den moderne velfærdsstat. For at sikre høj
faglig kvalitet i tilbuddene, er det nødvendigt, at vi specialiserer os. Specialiseringen giver
volumen i de enkelte funktioner og dermed grundlag for, at medarbejderne får den fornødne
rutine og ekspertise.
Samtidig ved vi også, at organisatorisk sammenhæng – inden for den enkelte organisation,
på tværs og mellem sektorer - er afgørende for, at borgerne oplever sammenhæng i deres
forløb. Mange borgeres situation er ikke afgrænset til at kunne afhjælpes i én specialiseret
enhed eller én sektor, men kalder på sammenhæng.
Koordinering er altså nødvendig, når der er gensidig afhængighed mellem de samarbejdende
enheder. I det daglige er der myriader af forhold, der konkret skal koordineres for, at borgeren
kommer godt gennem forløbet. Der kan imidlertid være barrierer i forhold til koordineringen.
Det kan være, at der ikke er adgang til de samme oplysninger om borgeren, og at man
derudover ikke kender til, at der er denne asymmetri i information. Der kan være uklarhed om
roller og ansvar i opgaveløsninger og specialiseringen i kompetencer - og teknologi er kommet for at blive. Det kræver, at koordinering bliver prioriteret og kan foregå både via relationer og strukturer.
I LEOS-projektet har vi arbejdet med to overordnede koordineringstilgange - henholdsvis
strukturel og relationel koordinering. Begge tilgange er effektive, og de kan gensidigt understøtte hinanden.
I det følgende præsenterer vi brugbare modeller, som kan hjælpe det fælles arbejde med
både relationel og strukturel koordinering på vej.

Relationel koordinering
Det første spørgsmål, der melder sig, er ofte, hvilken
rolle og opgave ledelsen har i forhold til at styrke relationer på tværs og udvikle den relationelle koordinering?
Kan man overhovedet lede den kommunikation og de
relationer, som er fundamentet for den relationelle koordinering? Det tror vi – og andre – på er muligt!

“Relationel koordinering
er en gensidigt forstærkende proces af interaktion
mellem kommunikation og
relationer, som udøves med
et formål om opgaveintegration (Gittell, 2002).
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Eksempel på proces til at understøtte relationel koordinering

1. I kan begynde med at lave et relationsoverblik, hvor I udvælger et borgerforløb eller en
opgave, hvor der er brug en bedre koordinering og indkalder til et fælles møde eller workshop.
2. Hvem skal være med? Hvilke aktører er en del af forløbet? Det er godt at få flest mulige
perspektiver med. Skriv disse aktører i forskellige cirkler, som vist i figuren nedenfor.
3. Udvælg den relationelle koordinering mellem to aktører. Tag udgangspunkt i den nuværende situation og vurdér den relationelle koordinering: Hvordan ser kommunikation
og relationer ud i dag?

Aktør
Vurder kommunikation:
Hyppig
Rettidig
Præcis
Problemløsende
Vurder relation:
Fælles mål
Fælles viden
Gensidig respekt

Aktør

Aktør

Aktør

Aktør

Aktør
Aktør

Vurdér kommunikationen ud fra hvor ofte kommunikationen foregår? Er kommunikationen
rettidig, og hvor præcist er den i forhold til borgeren eller opgaven? Hvordan er samarbejdet,
når der er problemer – i hvor høj grad er det problemløsende? Vurdér derefter relationen i
forhold til fælles mål, fælles viden og gensidig respekt, som det også fremgår af figuren. Farven på stregen, der forbinder aktørerne afspejler den samlede vurdering af den relationelle
koordinering.
RØD = Dårlig relationel koordinering
BLÅ = Middel relationel koordinering
GRØN = God relationel koordinering
På baggrund af statusbilledet, er der muligheder for drøftelser af, hvilke initiativer I kan
sætte i værk for at styrke den relationelle koordinering.
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Erfaringerne fra LEOS-projektet viser, at der er en række opmærksomhedspunkter i forhold
til at understøtte den relationelle koordinering. I kan drøfte mulighederne med afsæt i følgende hovedkategorier:

Struktur:
Strukturer, der understøtter både det fælles møde og
den gensidige rolle- og opgaveafklaring.

HVAD ER VORES FÆLLES LEDELSESOPGAVE?

Kommunikation:
Ledelsesinformation og
-kommunikation
Udvikling af systemunderstøttet
udveksling

Strukturel koordinering
Strukturel koordinering er en grundsten i forsøget på at opnå koordination i organisationer
og i samarbejdet mellem organisationer og enheder. Der afholdes regelmæssige møder med
en bestemt deltagerkreds, der udarbejdes beskrivelser af arbejdsdeling mellem enhederne,
og der laves regler/retningslinjer og arbejdsgange internt i de enkelte enheder og mellem
enhederne.
Når der skal vurderes på den strukturelle koordinering, er det vigtigt at være opmærksom på
den tætte sammenhæng mellem strukturerne og den løbende udvikling af relationerne mellem jeres enheder. Strukturer kan både fremme og hæmme udviklingen af den relationelle
koordinering, som er nævnt ovenfor.
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Man kan derfor med fordel give strukturerne, der binder egen enhed sammen med samarbejdende enheder et grundsigt eftersyn. I kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
•
•
•
•
•

Hvad er de væsentligste strukturelle koordinationsmekanismer i samarbejdet mellem
jeres egen enhed og samarbejdende enheder?
Er der tilslutning til de møder, procedurer, retningslinjer og arbejdsgange, som ligger i det
strukturelle set up i dag?
Hvordan understøtter de eksisterende strukturer muligheden for udvikling af relationel
koordinering?
Fungerer de eksisterende strukturer hensigtsmæssigt i forhold til den retning, I har sat
for det tværgående samarbejde?
Er der brug for helt nye strukturer?

I figuren nedenfor er vist en typologi af forskellige strukturelle koordineringsmekanismer,
som I kan bruge ved drøftelsen af ovenstående spørgsmål.
Organiseringsog koordineringsform

Justerbare dimensioner
Fysisk					

IT-understøttet

Fast mødested				

I forbifarten

Defineret på forhånd

Defineres i arbejdssituationen

Komplementære			

Defineret på forhånd
Fravige		

Analogt
Stabilt		

Understøttende
Definerende		

Flydende

Opstået over tid
Følge

Digitalt
Dynamisk

Obligatorisk
Professionelt skøn

Frit efter Hasle, P. Prætorius og Nielsen, 2017: Samarbejde skal designes – lokal udvikling af
det samarbejdende hospital, Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen (5): 34-42
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Nedenfor er givet nogle yderligere opmærksomhedspunkter, som I med fordel kan inddrage
i drøftelserne om, hvordan koordineringen mellem to enheder mest hensigtsmæssigt kan
organiseres.
Graden af strukturel koordinering:
At etablere strukturer og agere i dem koster tid og penge. Det er derfor værd at
overveje, hvor meget strukturel koordination
jeres fælles opgave egentlig kalder på.
Generelt vil stor gensidig afhængighed mellem jeres enheder og hyppige interaktioner
i opgaveløsningen kalde på en stor grad af
strukturel koordinering.

Balance mellem strukturel og relationel
koordinering:
Jo større uforudsigelighed, der er i jeres
fælles opgaveløsning, jo mere behov bliver
der for løbende og gensidig koordinering i de
enkelte sager og forløb. I denne situation
mister den strukturelle koordinering en del
af sin effektivitet og den relationelle koordinering bliver mere effektfuld.

Metode til koordinering (Huddle eller koordinerende træf)
Et af de tværgående ledelsesteam med ledere fra samarbejdende afdelinger har gevinster
af at indføre en kort huddle eller et koordinerende træf hver morgen og eftermiddag.
Personale fra hver afdeling mødes og får et fælles overblik over dagen og den aktuelle situation.
“Det er det at mødes og ses, der har gjort en forskel. De taler også om, at det er det, der gør
en forskel i samarbejdet” (Afdelingsleder i afdeling A)
Når der er nye relationer hver dag i det tværgående samarbejde, så har det vist sig gavnligt at have en struktur, der sikrer fælles koordinering. Strukturen hjælper ikke bare med at
koordinere dagens forløb, den understøtter også den relationelle koordinering, så samarbejdet flyder bedre, hvis det brænder på senere.
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Citaterne nedenfor afspejler dette og sætter også ord på indholdet i den fælles huddle.
“Tanken var det der med at kigge hinanden i øjnene og sige: Det er os, der er på vagt i dag.
Hvor prioriterer vi lige? Fordi så har vi en tro på, at om 4 timer, når det hele så brændte på,
så vidste vi, hvem der var på vagt og så var det lettere at snakke sammen, så det var egentlig
primært med fokus op det relationelle (Funktionsleder afdeling A).
“Hvad er der i gang i dag, hvem er holdet, hvad er vigtigt for at få det til at glide…også for at
få ansigter på hinanden…Og det betyder så, at de ved, hvem der er i den anden ende af telefonen, når de ringe (Afdelingsleder i afdeling B)
Relationer versus formelle aftaler
Vi kan nemt fristes til at tro, at hvis bare vi har tilstrækkeligt klare aftaler, så fungerer det
tværgående samarbejde godt. Det er imidlertid langt fra altid, at aftalerne også følges i praksis, hvilket kan være kilde til frustration over “de andre”, som ikke gør, hvad der er aftalt og
skrevet ned.
En af de deltagende ledere gav i starten udtryk for ikke at kunne forstå, at der ikke kunne
laves aftaler og de aftaler, man havde lavet, ikke blev overholdt.
Flere af de deltagende ledere oplevede, at der
først skulle arbejdes med at styrke relationerne
og ændre kulturen omkring det tværgående
samarbejde mellem afdelingerne, før den strukturelle koordinering blev bedre.
Med andre ord var erfaringerne, at når den
relationelle koordinering blev styrket, så muliggjorde det den strukturelle koordinering.
I forbindelse med interviews med nogle af de
ledere, der havde deltaget i LEOS samt deres førstelinjeledere, var vi på grund af disse erfaringer blandt mange af deltagerne i LEOS, nysgerrige på deres oplevelser af, hvad der har
størst betydning: Relationer eller formelle aftaler.
Svaret var stort set samstemmende: Begge
dele er vigtige, men hvis de skulle vælge, så
oplever de, at relationer betyder mest.
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Et sidste opmærksomhedspunkt er vigtigheden af at koordinere og afstemme forventninger i
forhold til, hvordan samarbejdet skal foregå.
I kan snakke med hinanden om:
• Hvad skal kendetegne vores samarbejde?
• Hvordan ser vores samarbejde ud, når det fungerer godt?
• Hvilke tegn vil der være på, at det ikke fungerer så godt?
• Hvordan skal vi handle på, hvis der er tegn på problemer i vores samarbejde?
Der er mange eksempler på, at den slags snakke kan være svære at tage som gensidigt afhængige ledelser.
I næste afsnit ser vi nærmere på et vigtigt begreb i denne sammenhæng – nemlig psykologisk
sikkerhed, som peger på, at udviklingen af relationer, samarbejde og kerneydelse beror på at
også potentielt vanskelige emner, som egne fejl, faglige uenigheder, kulturelle forskelle kan
tages op i dialogen mellem de samarbejdende ledelser og mellem ledelse og medarbejdere.
Inspirationsspørgsmål
KOORDINERING AF DET TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE
• Hvordan er I strukturelt bundet sammen med den anden enhed, som I er afhængige af i
opgaveløsningen gennem eksempelvis retningslinjer, møder, forløbsplaner osv.?
• Er der opbakning til fælles procedurer, retningslinjer, planer og møder?
• Er det strukturelle set up nyttigt i forhold til at skabe organisatorisk sammenhæng og
sammenhængende patientforløb for borgerne.
• Hvordan er kendskabet mellem personalegrupperne til hinanden?
• Hvordan får de indsigt i og kendskab til den måde, de hver især arbejder på ud fra deres
fagprofessionelle virke?
• Hvordan får de mulighed for at lære hinanden at kende / lære borgerne/patienterne at
kende fra hinandens respektive faglige perspektiv?
• Hvilke sociale arrangementer/tiltag får vi brug for - ud over faglige - for at vore medarbejdere får opbygget tillidsfulde relationer?
• Hvad er jeres mest vilde vision for hvordan jeres samarbejde ser ud om 2 år?
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Afsnit 3: Involvering og kommunikation
Involvering og kommunikation er afgørende i forhold til at få det konkrete arbejde i det
tværgående samarbejde til at leve hele vejen rundt i organisationen.
Involvering af andre ledere og medarbejdere i egen enhed og på tværs er, særligt i det komplekse tværgående samarbejde, en forudsætning for at sikre soliditet i formulering af den
fælles opgave samt retning for arbejdet. Ingen kender alene alle perspektiver og udfordringer
til bunds. Herudover bidrager involvering til ejerskab og gennemslagskraft i den samlede organisation og i det tværgående samarbejde på alle niveauer.
Og med behovet for involvering kommer også behovet for tydelig og effektiv kommunikation
inden for og på tværs af enheder. Dette er en disciplin i sig selv, når vi har at gøre med mange
mellemledere og personaler, der har hver deres baggrund og organisatoriske ståsted.
I dette afsnit ser vi på, hvordan og hvem der skal involveres og beskæftiger os med psykologisk sikkerhed i den forbindelse. Derefter er omdrejningspunktet kommunikation, og hvordan
kommunikationen kan blive effektfuld.

Involvering
Der kan være langt fra leder af lederniveauet til der, hvor det tværgående samarbejde står sin
prøve i forhold til, om det fungerer i dagligdagen. Det kan være forskelligt, hvor meget man
som leder ved om, hvad der konkret foregår. Nogle har tæt kontakt til den daglige praksis og er
måske endda en del af det daglige arbejde, mens andre er på meget større afstand som følge
af eksempelvis en større organisation, specialisering eller andre forhold ved arbejdet. Det er
i forlængelse deraf vigtigt, at ledere af medarbejdere og medarbejdere bliver involveret i at
styrke det tværgående samarbejde.
I forbindelse med involvering kan I med fordel genbesøge arbejdet med at indkredse, og sammen med jeres ledere og medarbejdere arbejde på at tydeliggøre og diskutere: Den fælles
opgave, situationsbillede og fælles retning og strategi, som vi beskæftigede os med i afsnit 1.
Hvis ikke jeres lederes og medarbejderes oplevelse af situationsbillede - og hvad der går godt
og mindre godt i det tværgående samarbejde - allerede har været en del af det tidligere, så er
det naturligt i forbindelse med involvering at udfolde perspektiverne. Derigennem bliver situations- og problemforståelser afstemt. Det er et godt udgangspunkt for den videre involvering
og kommunikation omkring den fælles tværgående opgave og retning.
Involvering kan ske på mange måder, og hvad der er rigtigt at gøre, vil afhænge af jeres kultur
og tradition. For nogle organisationer vil det være naturligt at involvere medarbejdere tidligt
i processen med åbne spørgsmål om den fælles opgave, situationsbillede og retning for arbejdet. For andre organisationer vil det være naturligt at tage drøftelserne på ledelsesniveau
først, og derefter levere forskellige modeller/udkast til kvalificering ved medarbejderne.

Samstemt ledelse
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Når det gælder involvering på tværs af to selvstændige enheder, er det et vigtigt opmærksomhedspunkt, at man på ledelsesniveau afstemmer tilgange til involvering og kommunikation.
I drøftelsen af hvem, der skal involveres og hvornår, er det vigtigt, at man tager udgangspunkt
i, at der er tale om to eller flere selvstændige enheder med hver deres opbygning og personalesammensætning. Kommunikationen må gerne tilpasses målgruppen, men det er vigtigt,
at den ikke stritter i forskellige retninger. Når forudsætningen er, at medarbejderne kommer
til at samarbejde, nytter det ikke, at de udsættes for forskellig kommunikation. Det kan nemt
føre til forvirring og uenighed, hvis lederne ikke allerede fra starten er opmærksomme på at
afstemme kommunikationsindsatsen.
Nogle af de deltagende ledere på LEOS havde gode erfaringer med at tage med til personalemøder i hinandens afdelinger. Ud over det blev synligt, at de stod sammen som
tværgående ledelse i at fremhæve vigtigheden af samarbejdet, så var det også med til at
sikre en enslydende kommunikation. Andre ledere signalerede samstemt ledelse og sikrede
fælles kommunikation ved sammen at skrive under på fælles mails.
Til at få et overblik og kortlægge potentielle parter, som kan være relevante at involvere i
jeres organisationer, kan I bruge nedenstående figur.

Figuren understreger, at der
mange relationer og interessenter, når to enheder står sammen i
det tværgående arbejde.

Psykologisk sikkerhed
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Psykologisk sikkerhed er ifølge Amy Edmondsen særlig relevant i situationer, hvor der er en høj grad af gensidig afhængighed og høj uforudsigelighed.
Begge dele kan siges at kendetegne det tværgående ledelsessamarbejde.
I forbindelse med involvering af andre er det vigtigt at forsøge at skabe
psykologisk sikkerhed, så alle kan fortælle om deres oplevelser og perspektiver på udfordringer - og muligheder i samarbejdet på tværs. Det er meget
værdifuldt at få delt og talt om dette i forhold til at få et fælles situationsbillede som fundament for konkrete handlinger.
“Psychological safety is a belief that one will not be punished or humiliated for speaking up with ideas, questions,
concerns, or mistakes”
Amy Edmondson

En måling af den psykologiske sikkerhed i det tværgående samarbejde kan være en måde
at sætte det på dagsordenen. Det kan gøre jer klogere på eventuelle kulturelle forskelle, og
hvorfor det ikke er alt, der kommer frem i lyset, så der kan handles på det. Derudover kan refleksionerne over spørgsmålene og en efterfølgende dialog øge opmærksomheden på, at den
ikke kommer af sig selv, men skal skabes i fællesskab. Målingen bør derfor ikke stå alene, men
sætte gang i samtaler og handling. I forlængelse deraf bør formålet heller ikke være blot at
konstatere, hvordan det ser ud, men at målingen er et redskab til udvikling. Efter I har gennemført målingen, kan et vigtigt spørgsmål være:
Når I kigger på besvarelserne, hvilke samtaler giver det anledning til? Og hvilke initiativer eller
handlinger?
På følgende side er et spørgeskema, som I kan anvende til måling af psykologisk sikkerhed i
det tværgående samarbejde. Metoden afhænger af, hvad I ønsker at bruge det til. Måske I vil
sende det ud til alle i de samarbejdende enheder for at sætte skub i det tværgående samarbejde. Måske I vil bruge skemaet på et fælles møde via Mentimeter, hvor ledere og nøglepersoner skal skabe et fælles situationsbillede. Svarene kan med det samme give anledning til
vigtige samtaler, der ellers kan være svære at sætte i gang.
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Tag temperaturen på den psykologiske sikkerhed i det tværgående samarbejde
Svar i forhold til samarbejdet med den anden afdeling.
Helt uenig (1)

Overvejende
uenig (2)

Hverken
uenig eller

Overvejende
enig (4)

Helt enig (5)

Kilde: Spørgsmål inspireret efter Amy Edmondson
Man kan se den psykologiske sikkerhed som fundamentet for effektiv involvering af de
mange aktører på tværs af jeres organisation, som sidder med vigtig viden og forskellige
perspektiver på den fælles opgave. Men psykologisk sikkerhed gør det ikke alene. Kommunikation på tværs af organisatoriske skel er i sig selv en udfordring, som – selv i et trygt og
sikkert miljø – kan være en vanskelig opgave.
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Meningsfuld kommunikation

Det er i adskillige sammenhænge dokumenteret, at hvad der præsenterer sig som meningsfuldt for den enkelte, afhænger af hvem, der ser eller lytter. Meningsskabelse sker i os selv
med de forståelser, vi hver især kommer med. Det er også dokumenteret, at vi i organisatorisk sammenhæng skaber fælles virkelighedsforståelser internt i organisationen, som letter
den interne kommunikation.
Disse forhold bliver vigtige, når vi bevæger os ud i det tværgående samarbejde for at skabe
organisatorisk sammenhæng på tværs af enheder. For vi kan ikke regne med at vores ord og
begreber har samme betydning på tværs af disse skel, og vi kan typisk være helt sikre på, at
den generelle virkelighedsforståelse og den konkrete situationsforståelse er forskellig fra
egen til andres organisation.
Man kan se dette mindset, som et udgangspunkt for meningsfuld kommunikation på tværs
af organisatoriske grænser. Ledelseskommunikation afpasset til disse betingelser bliver derfor en vigtig del af ledelsesopgaven, når vi taler tværgående samarbejde og ledelse.
I forhold til den mere tekniske del af kommunikationsopgaven er det dokumenteret, at kommunikation bliver mest effektfuld ved, at man som afsender af et budskab eller en opgave starter med
at udfolde, hvorfor opgaven er vigtig. Dernæst
forklarer, hvordan vi kan tænke den løst, og til sidst
går i detaljer med, hvad vi konkret gør. Kommunikationen bliver mest meningsfuld og kommunikeres indefra og ud i i denne figur.

Sinek,2011

HVORFOR

HVORDAN
HVAD

De fleste starter med at kommunikere, hvad der skal gøres og hvordan vi skal gøre det, men
glemmer ofte, hvorfor vi skal gøre det.
Vi kommunikerer med andre ord udefra og ind, og vi glemmer som regel midten. I forhold til
at skabe mening, er det imidlertid et grundlæggende kommunikationsgreb at kommunikere
omvendt – indefra og ud. Det vil sige, at vi først sætter fokus på, hvorfor vi skal gøre noget,
for derefter at fortælle hvordan og hvad, vi skal gøre.
Opmærksomhed på disse forhold har vist sig at være særligt vigtige i de tværgående samarbejder på tværs af organisatoriske skel, hvor hverken forståelse af hvorfor eller hvordan kan
antages på forhånd at være fælles/delte.
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Eksempel fra ledelsesforskningen (Bellé, 2014)
En undersøgelse på et italiensk hospital viser betydningen af ledelseskommunikation. Nogle
sygeplejersker skulle pakke nødhjælpsudstyr til brug på operationsstuer i krigshærgede områder og fik forskellige typer af ledelseskommunikation omkring vigtigheden af arbejdet.
1. Kommunikation med udgangspunkt i hvad: Sygeplejersker introduceres til opgaveløsning
uden fokus på vision og vigtighed.
2. Kommunikation med fokus på hvorfor: Sygeplejersker introduceres til visionen (hvorfor)
for opgaven og derefter for selve opgaveløsningen.
Sygeplejerskerne, der fik den sidste type af kommunikation, pakkede væsentligt flere
nødhjælpspakker (ca. 30 %) end dem, som bare fik en almindelig kommunikation omkring opgaven. Effekten var især drevet af sygeplejersker, der som supplement til kommunikationen
fik konkretiseret betydningen af deres arbejde, ved enten at møde en patient, som havde haft
gavn af nødhjælp, eller ved at få tid til selvrefleksion over betydningen af arbejdet.
Hvordan skal kommunikationen foregå?
Vi har lige beskæftiget os med, at kommunikationen er mest effektfuld, når den er meningsfuld og foregår indefra og ud. Det vedrører selve indholdet af kommunikationen. Det har
imidlertid også betydning, hvilke måder vi kommunikerer på. Hvilke kommunikationsmedier
vælger vi, og hvilken righoldighed har de?
Nedenstående figur viser, at der er forskellig righoldighed. Jo mere righoldig kommunikationen er, des mere effektiv, men typisk også mere omkostningsfuld.

Mundtlig kommunikation

Skriftlig kommunikation

F.eks. taler i formelle sam- F.eks. hjemmeside, intranet, nyhedsbreve mm.
menhænge
Righoldighed: Lavest
Righoldighed: Mellem
F.eks. daglige samtaler,
seminarer og workshops,
møder
Righoldighed: Høj

F.eks. e-mail, chatfora mm.
Righoldighed: Lav

Kilde: Salomonsen m.fl. (2018): Communicating the Vision: How Face-to-Face Dialogue Facilitates Transformational Leadership, Public Administration, 78 (3): 350-361.
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Alt dette er godt at tage med i planlægningen af kommunikationen. Derudover også hvilke muligheder for feedback, det giver samt muligheder for at tilpasse kommunikationen til
hvem, der skal kommunikeres til.
På LEOS fik de deltagende tværgående ledelsesteams mulighed for at trykprøve deres kommunikation over for lederne af medarbejderne, der deltog på en træningsdag. De fik efterfølgende feedback. Det var lærerigt, hvilket et af ledelsesteamsene sætter ord på:
“Vi opdagede, at der er flere interessenter, end vi først havde fået øje på. Kommunikationen
omkring hvorfor vores fælles arbejde er vigtig, skal tydeliggøres i alle personalegrupper og vi
blev opmærksomme på, at det er forskelligt hvordan alt efter hvem, det er.”

Jette Runchel (tidligere kommunaldirektør i Albertslund kommune og ambassadør for
offentlig ledelse 03/20-03/21):
“Selvom det kan være vanskeligt, så skal vi turde at træde ud i mellemrummene, for det er
der, at vi for alvor kan gøre en forskel for borgerne. Det er vigtigt at have modet til at sige til
og fra, og kunne handle - også når der er forskellige perspektiver. Det er nødvendigt at kommunikere på forskellige strenge, hvor det både er regler og retningslinjer, men også personlig og nærværende kommunikation bl.a. om vores fælles mål. Vi skal især være tydelige
omkring, at vi er sammen om det og kun kan lykkes i fællesskab.”

Fra floskler til fælles viden og fælles forpligtelse
Involvering og kommunikation i “mellemrummene” og på tværs af organisatoriske skel er en
kompetence, der kan trænes. Et mindset med fokus på vigtigheden af psykologisk sikkerhed,
samt respekt for, at “virkeligheden” er til forhandling i det tværgående samarbejde, kan være
et sted at starte. Erfaringen fra LEOS viser, at opbygningen af psykologisk sikkerhed og fælles
virkeligheds- og situationsforståelse skal gives mere opmærksomhed og mere tid, end vi normalt er tilbøjelige til. Erfaringerne viser også, at involvering, psykologisk sikkerhed og meningsfuld kommunikation om fælles viden, den fælles opgave og retning er med til at skabe
gensidig forpligtelse og commitment i det tværgående samarbejde.
Det er centralt for forankring af det tværgående ledelsessamarbejde på den længere bane,
hvilket vi beskæftiger os med i det næste afsnit.
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Inspirationsspørgsmål
INVOLVERING OG KOMMUNIKATION
•
•
•
•
•
•
•

Hvem er de væsentlige interessenter i forhold til at kvalificere og realisere den retning, I
har sat for det tværgående ledelsesarbejde?
Hvilken plan kan vi i fællesskab blive enige om i forhold til den konkrete involveringsproces. Hvem er relevante, hvornår gør vi det og hvordan?
Hvordan skal ledelsen kommunikere omkring vision, situationsbillede og retning for det
tværgående samarbejde?
Kommunikerer I ind i modellen Hvorfor, Hvordan og Hvad, og er der forskel på, hvilke
grupper I skal kommunikere til?
Hvordan tilrettelægges den konkrete kommunikation. Står I sammen på tværs af enheder, bruger I fælles mails, nyhedsbreve eller lignende?
Hvordan får I løbende feedback på, hvordan kommunikationen og involveringen sker?
Hvor får I brug for at justere/støtte?

Afsnit 4: Forankring - det langsigtede tværgående
ledelses(sam)arbejde
Én for alle og alle for én! Fælles retning, effektiv koordinering og fælles commitment til det
tværgående ledelsessamarbejde. Uden den ene er de to andre ikke meget værd. Vi kan lykkes
med at sætte fælles retning med afsæt i visioner koblet med fælles forståelse af muligheder
og udfordringer, men uden commitment til også at tage de svære valg, leve med ulemperne
og fastholde engagementet på sigt, så kommer vi ingen vegne.
I den tværgående ledelse er det ofte særligt udfordrende at fastholde prioriteringer af det
fælles, og dermed en mere langsigtet villighed og commitment. Det er nemlig både fristende
og naturligt at orientere sig mod sit nærmeste – sin organisation, sine kerneaktiviteter –
hvis ikke der aktivt og vedholdent over tid arbejdes med fastholdelsen af commitment til
det fælles fokus. Tværgående ledelse kræver
dermed vilje til at kaste tid, energi og ressourcer i fælles arbejde.
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Fastholdelse af commitment til det fælles bygger på prioritering af kollektivets behov, som
også i mange tilfælde går ud over hensynet til individuelle overvejelser. Der ligger en væsentlig opgave for lederne i at fremstå som rollemodeller for det tværgående samarbejde og at
sikre en troværdig prioritering. Udviklingen af en god ramme til opbygning af det tværgående
samarbejde kan fokusere ressourcer mod en fælles samarbejdsindsats. Det kræver ledere,
som tager ejerskab, understreger den forventede store værdi ved samarbejdet og står ved
og investerer i samarbejdet, især hvis der opstår problemer eller afvigelser.
Langsigtet commitment
Betydningen af det engelsk-sprogede ord commitment er noget andet, og mere end det
danske ord forpligtelse. Commitment kan nemlig også have en mere følelsesmæssig karakter, hvilket gør, at vi bruger ordet commitment og uddyber, hvad vi forstår ved commitment i det følgende.
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På vejen til at afklare, hvor meget tid og hvor mange ressourcer I ønsker at bruge i det
tværgående ledelsessamarbejde med henblik på at sikre en langtidsholdbar forankring, så
er det gavnligt at starte med at være undersøgende på karakteren af jeres commitment.
Udover at tage stilling til, hvilke af de tre former for commitment, der er til stede, så giver
det mening at undersøge hvor commitment kommer fra. Er der tale om en ydre eller indre
form for motivation?

Ydre

Betaler sig

MOTIVATION

Bør gøre

Indre

Ønsker at gøre
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Forankring – håndtering af den flygtige opmærksomhed
Det er med tværgående ledelse og samarbejde, som med så meget andet: Hvis ikke vi gør
det tit nok, så forvitrer den fælles viden og forståelse samt de gode relationer. Og det
tværgående samarbejde er i sin karakter mere periodisk og svingende, end det ledelsesarbejde vi laver i egen organisation. Og arbejdet i egen organisation vil derudover også typisk
være mere påtrængende og fylde med i bevidstheden.
Så hvad kan I gøre for at fastholde fokus og energi i det tværgående ledelsessamarbejde og i
ledelsen af den organisatoriske sammenhæng?
Erfaringerne fra LEOS-projektet viser, at facilitering både i form af personlig facilitering ved
uvildig konsulent (medarbejder), og i form af løbende notering i fælles dokumenter eller handleplan har været en hjælp i forhold til at fastholde overblik over fælles forståelser, planer og
initiativer. Det er en pointe, at vi i det tværgående skal arbejde mere og hårdere for at fastholde viden, mening og fælles handlekraft, end når vi er i egen organisation.
I forankringen af det tværgående ledelsessamarbejde er struktur et væsentligt element. I og
med at den vertikale ledelse i egen organisation fylder meget i kalender og bevidsthed, er der
brug for en ekstra opmærksomhed på at skabe strukturel støtte – i form af mødeplaner, dagsordener, referater mv – når det gælder det tværgående ledelsessamarbejde.
Der skal bookes langt frem i tid, og der skal være tydelighed om dagsorden/formål med møde
samt god opfølgning fra tidligere møder, og der skal være mulighed for at kunne mødes eller
have kontakt fleksibelt, når der opstår problemer.

I sidste instans handler det naturligvis også om
egen commitment til at gå ind i det tværgående
ledelsessamarbejde.
Hvad er det for en historie, du selv tror på i forhold til vigtigheden af det tværgående ledelsessamarbejde?
• Er det den organisatoriske sammenhæng,
som du kobler op på? På hensynet til de
komplekse sags- og borgerforløb, der går på
tværs, og hvor sammenhæng er betinget af organisatoriske sammenhæng.
• Er det den veldrevne organisation, hvor du står tæt med “underleverandørerne” og sikrer
en omkostningseffektiv drift, som gør det muligt at levere maximal service til populationen?
• Er det blikket for en attraktiv arbejdsplads, hvor der er styr på “udenrigsrelationerne”, så
man kan bevæge sig trygt over organisationsgrænser og føle sig hørt og taget alvorligt?
Erfaringerne fra LEOS-projektet viser, at et personligt commitment er vigtigt, når det
tværgående ledelsessamarbejde skal drives fremad.
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Forankring – en fælles ledelsesopgave på tværs af enheder
Den langsigtede forankring af arbejdet med organisatorisk sammenhæng og det tværgående
samarbejde mellem enheder er helt afhængig af, at der er commitment hos den øverste
ledelse, i den brede ledelsesgruppe og hos medarbejderne.
Den brede og langsigtede forankring af det tværgående arbejde med organisatorisk sammenhæng bliver i sagens natur en fælles ledelsesopgave, som man på øverste ledelsesniveau
løbende skal arbejde med.
Med dette er også sagt, at en lang række af de ledelsesopgaver, som er nævnt tidligere,
kræver vedvarende ledelsesmæssig opmærksomhed:
•
•
•
•
•

Vision, situationsbillede og strategi må løbende drøftes i ledelsessamarbejdet. Er der
væsentlige forandringer i den fælles opgave, visionen for den og de omstændigheder/
rammer og vilkår som er til stede?
Fungerer de strukturelle koordineringsmekanismer og den relationelle koordinering, som I
havde forventet det? Hvilken feedback får I fra medarbejdere og ledere, og er der brug for
justeringer?
Hvordan sikrer I løbende onboarding og involvering af nye ledere og medarbejdere i forhold til den fælles retning i arbejdet med organisatorisk sammenhæng, og hvordan vedligeholder I ejerskabet bredt i organisationen?
Hvor meget og hvornår kommunikerer I sammen som ledelser om den fælles opgave og
retningen for den? Får I feedback, som giver anledning til ændret kommunikationsstrategi?
Hvordan har I organiseret jeres fælles ledelsesarbejde – er der tid og ressourcer til fastholdelse og udvikling?

Blandt et af de tværgående ledelsesteam ændrede det fælles situationsbillede sig, da der i
den ene afdeling kom en kritisk mangel på personaleressourcer. I stedet for at tænke i, at det
var den ene afdelings problem, snakkede ledelserne sammen om, hvordan de i fællesskab
kunne håndtere betydningen af udfordringerne for samarbejdet på tværs.
En af lederne sætter i et interview ord på dette:
“Vi har taget det ansvar på os også at fortælle historien ude i vores afdeling. At vi altså lige
skal være opmærksomme på, at den anden afdeling er i knæ. Og det er jo også at tage et ansvar for hinanden på tværs.”
På grund af den gensidige afhængighed kunne det have give problemer i det tværgående
samarbejde. I stedet var kommunikationen med til at forebygge daglige frustrationer og i
stedet fremme rummeligheden i forhold til “de andre”.
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Forankring – udvikling af en tværgående samarbejdskultur
Det er ikke kun vigtigt, at der er en høj grad af commitment blandt lederne. Det er af stor
betydning med commitment hos dem, der i det daglige er tættest på den fælles tværgående
opgave, nemlig medarbejderne.
Når det er lykkedes godt, kan der siges at være sket en kulturændring – en mere tværgående
samarbejdskultur.

De deltagende ledere i LEOS, der
oplevede en bedre tværgående
samarbejdskultur, fremhæver forskellige elementer, der hjalp det
på vej:
•

Understøttelse af gode
relationer: Gode relationer har
stor betydning for, hvordan
man som person committer
sig til samarbejdet. Derfor kan
det være godt i starten at investere i at understøtte gode relationer mellem de samarbejdende afdelinger eller organisationer.

•

Konkrete tværgående mindre projekter: Som nævnt i afsnittet om involvering og kommunikation, så er det vigtigt, at medarbejderne kan se meningen med at investere tid og
ressourcer i det fælles. De deltagende ledere fortæller, at de har gode erfaringer med at
finde nogle konkrete tværgående mindre projekter, hvor meningen er klar, og så kan commitment til det bredere tværgående samarbejde vokse derudaf.

•

Funktionsledere/ledere af medarbejdere på banen – og medarbejderne:
Det er især lykkedes at gå fra
projekt til en mere fast
tværgående praksis der, hvor
funktionslederne er kommet
mere på banen i ledelsen af
det tværgående samarbejde.
F.eks. ved at mødes både ad
hoc og med fast interval med
samarbejdende funktionsledere.
På samme vis som de deltagende ledere har delegeret
opgaver relateret til det
tværgående samarbejde til
funktionslederne, så har disse
også øget involveringen af
medarbejderne.
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•

Kommunikation om den fælles opgave, mål og retning – “og de andre”: Flere nævner, at
kommunikationsopgaven er vedvarende på den måde, at de samme ting skal gentages
mange gange, på forskellige måder og ved brug af forskellige medier, som vi beskæftigede
os med i afsnit 3. Derudover nævner flere, at de har oplevet, hvor vigtigt det er, at de som
ledere er rollemodeller for, hvordan der bliver tale om “de andre”. Det kan være ved at
fortælle, at der kan være mange gode forklaringer på oplevelser, der kan frustrere. Det
kan også være ved ikke at lade negativ kommunikation passere, men tydeliggøre hvordan
omgangstonen bør være.

34
Fra projekt til måden man udøver ledelse på - et tværgående mindset
Formålet med LEOS-projektet var bl.a., at de deltagende ledelsesteam skulle lære om ledelse
af organisatorisk sammenhæng generelt. Effekten af at lære i forhold til én samarbejdsrelation skulle således gerne sprede sig til andre samarbejdsrelationer.
Flere af de deltagende ledere har fortalt om konkrete eksempler på møder, de har holdt med
andre afdelinger, som de har en fælles tværgående opgave med. Nogle nævner, at de har
været mere bevidste om at komme med en nysgerrighed og med fokus på den fælles opgave.
Læringen har bl.a. også spredt sig til samarbejdet med lignende afdelinger andre steder.

Inspirationsspørgsmål
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FORANKRING - DET LANGSIGTEDE TVÆRGÅENDE LEDELSESSAMARBEJDE
•
•
•
•
•
•

Hvor vil du beskrive dit eget engagement og commitment?
Hvorfor er organisatorisk sammenhæng vigtigt, og hvordan oplever du dit commitment til
den fælles opgave og retning for det tværgående arbejde?
Hvad er de største udfordringer i forhold til at du føler commitment til den fælles
ledelsesopgave, og hvad kan du gøre ved de forhindringer?
Hvordan vurderer du den øverste ledelses, mellemlederes og medarbejderes commitment til det at skabe organisatorisk sammenhæng og bedrive tværgående ledelse og
samarbejde?
Hvad er den vigtigste fælles ledelsesmæssige opgave i forhold til at understøtte commitment i de berørte enheder?
Hvordan organiseres det ledelsesarbejde, så opmærksomheden på organisatorisk sammenhæng og tværgående ledelse kan fastholdes i en travl hverdag?

Afslutning
Det er i dag både en forventning og nødvendighed, at offentlige ledere tager det tværgående
ledelsessamarbejde på sig, for at borgerne oplever sammenhængende forløb på tværs af
enheder, afdelinger og sektorer.
Når det er så vigtigt, hvorfor giver mange ledere så udtryk for, at de ikke får det prioriteret
nok?
Vi håber, at vi med denne bog har udfoldet, at det kan der være flere årsager til. Det
tværgående ledelsessamarbejde er ikke altid let med forskellige perspektiver på den fælles
opgave, og det kan være svært at finde fælles fodslag på vejen til et bedre tværgående samarbejde. Derudover er generationerne, der bestrider ledelsespositioner i disse år, måske
vokset op med nogle forestillinger om ledelse, som handlede om stærk autoritet, ordregivning, konkurrence og snitflader.
Det tværgående ledelsessamarbejde viser vej ind i fremtiden, hvor ledelse skabes i relationer
og samarbejde om en fælles opgave, ved at sætte retning, og at sikre koordinering, involvering, kommunikation og forankring.
Vores ambition med denne bog har været at fortælle om, at der er flere veje at gå - ved at
videreformidle viden og redskaber, som lederne har gode erfaringer med i forbindelse med
LEOS-projektet. Det har vi gjort ud fra en ramme, der handler om at arbejde med fire elementer: Fælles retning, koordinering af fælles arbejde, involvering og kommunikation samt
forankring.
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Vi håber, at du som leder har fået lyst til at tage en aktiv beslutning om at dedikere mere tid
og opmærksomhed på det tværgående ledelsessamarbejde, og at du er blevet inspireret til,
hvordan du kan gribe det an.
Vi håber også, at du har modet til at bevæge dig ud i det til tider tågede tværgående landskab,
hvor du ikke har svarene på forhånd. Du er heldigvis ikke alene om at finde svarene og løsningerne - dem finder I i fællesskab. Fremtiden kalder – vil du med?
Vi ønsker dig alt det bedste på din videre vej i det tværgående ledelsessamarbejde.

Af Sander Weeteling
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