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Professionelles samarbejde det i tværfaglige distriktsteam  
‐ dilemmaer og muligheder i samarbejdet om børn i vanskeligheder 
 
Af Sigurd Brønnun, Line Lerche Mørck og Nathasja Friis van't Veen 

Introduktion 

Denne praksisbeskrivelse fra Faxe1 handler om det professionelles tværfaglige samarbejde omkring børn og 
unge ’i vanskeligheder’. Faxes kommunale børnepolitik lægger stor vægt på det tværfaglige samarbejde. 
Der er 12 folkeskoler i kommunen. Indsatsen overfor udsatte børn og unge er organiseret i 8 distriktsteam, 
der skal sikre en hurtig støtte til disse børn. Hvert team mødes hver 14. dag. Der er oprettet to teams i 
hvert distrikt; et team for førskoleområdet og et for børn i skolealderen. Her skal vi høre om et distrikt‐
team målrettet børn i skolealderen, som er forankret på en skole, og som koordineres af skolens 
viceinspektør. Socialrådgiver, sundhedsplejeske og psykolog deltager som faste medlemmer, derudover 
deltager de der har en sag på, det vil ofte være en lærer eller en SFO‐medarbejder. De der har kendskab til 
barnet inviteres med (sundhedspl. s. 1), dog inviteres forældre normalt ikke med. Distrikt‐teamet er således 
primært ramme for de professionelles samarbejde.  
 
Teamet har mange forskellige slags sager oppe. Det er ofte  ’myndighedssager’, hvor forvaltningen er 
inddraget, dvs. sager hvor eksempelvis en lærer har lavet en underretning, hvor sagen tages op i teamet 
(med forældres skriftlige samtykke)2. Det kan også være sager hvor forvaltningen endnu ikke er inddraget, 
de såkaldte ”bekymringssager”, som ofte samtidig behandles i PPR‐regi. I alle tilfælde drøftes sagen 
tværfagligt med udgangspunkt i eksempelvis læreres konkrete dokumentation af bekymringen, og det 
besluttes, hvad der skal gøres, og hvem der skal gøre hvad.  
 
Koordinatoren tager referat af beslutninger, som formidles til alle relevante parter (herunder forældre). 
Bekymrings‐sager kan drøftes anonymt i de tilfælde, hvor der endnu ikke ligger en underretning, eller en 
indstilling til PPR, eller hvis forældrene ikke ønsker at underskrive samtykke‐erklæring. Distrikt‐teamet 
indgår som en del af en større samlet indsats, der inkluderer andre mødeformer, samtaler, indsatser og 
tiltag. Typisk vil fx læreren have taget bekymringer op med forældrene inden de drøftes på distrikt 
teammødet, ligesom drøftelsen på teammødet indimellem kan følges op med et netværksmøde med 
forældre og andre relevante deltagere. Ligeledes kan der parallelt foregå møder i PPR‐regi. Dertil kommer 
de tiltag, der besluttes i distrikt‐teamet.  
 
Efter et kort afsnit om metode, introduceres de tre mest fremtrædende dilemmaer i det tværfaglige 
samarbejde; 1) når sager går for langsomt eller ”i hårdknude”, 2) tavshedspligt og anonymiserede 
drøftelser, samt 3) tendenser til at tale i ”fejl og mangler”. I anden halvdel præsenteres de to mest centrale 
mål og karakteristika ved distrikt‐teamarbejdet; nemlig tidlig indsats og sammenhængende indsats. For 
derefter at samle op på andre vigtige vilkår for det tværfaglige team.  

                                                 
1 Faxe Kommune er sammenlægning af Haslev, Fakse og Rønnede kommuner. Kommunen ligger i Region Sjælland og 
har 34.313 indbyggere.   
2 Når socialrådgiveren modtager en underretning tager hun den dog ikke direkte med i teamet. Typisk holder 
socialrådgiveren først et ”underretningsmøde” med forældre og de parter fra skolen (der har underrettet). 
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Kort om metode  
Indeværende praksisbeskrivelse bygger på fire semi‐strukturede kvalitative interviews, foretaget af Sigurd 
Brønnun med henholdsvis en psykolog, en socialrådgiver, en sundhedsplejerske og en viceinspektør3 i et 
distriktsteam vedrørende børn i skolealderen. Alle fire er tilknyttet samme tværfaglige distriktsteam, der 
hver 14. dag afholder tværfagligt møde på den skole, som viceinspektøren er tilknyttet. 
 
Der var udformet tematiserede interviewguides med det formål at undersøge samarbejdet i det tværfaglige 
team – herunder blandt andet, at undersøge dilemmaer og muligheder i anerkendende tilgange i 
samarbejdet4. I første omgang har Faxe kommune valgt at undersøge de fast teamdeltageres perspektiver. 
Praksisbeskrivelsen berører således kun teamets faste parters vurdering af hhv. lærere og forældres 
oplevelse af og syn på det tværfaglige teamsamarbejde. I en evt. videre undersøgelse af distrikt‐team‐
arbejdet kunne det være interessant at anlægge en ’bruger‐vinkel’, dvs. interviewe lærere, forældre og evt. 
børn/unge om deres oplevelse af udbytte, muligheder og begrænsninger ved denne organiseringsform i 
samarbejdet omkring børn i vanskeligheder.  

 
Dilemmaer og muligheder i det tværfaglige samarbejde 
”Når sagen går for langsomt” eller ”i hårdknude” 

I interviewene bliver de professionelle bedt om at fortælle om en sag som har været på i distrikt‐teamet og 
som de synes er gået godt. Men som psykologen påpeger, kan hun ikke ”pege på en sag, hvor alt er forløbet 
uden problemer”. Det er generelt sådan, at denne slags forløb typisk vil være konfliktfyldte, fordi de 
forskellige involverede parter ofte oplever problemerne meget forskelligt og fordi der er meget på spil for 
de involverede. For de familier og børn der er involveret, er der meget på spil. I nogle tilfælde skal 
forældrene vænne sig til tanken om, at deres barn ikke anses som ”normalt” og ind imellem sættes der 
også spørgsmål ved om eleven kan få lov til at blive på skolen. For lærerne, kan der være meget på spil i det 
daglige, i sådanne sager. Eksempelvis er det konfliktfyldt og frustrerende at stå med et barn i klassen, som 
over længere tid kræver meget af lærerens opmærksomhed og samtidig som lærer opleve at den 
påkrævede opmærksomhed, sker på bekostning af de andre elever. (se også Cramer, Mørck & Rahbek 
2007).  
 
Den sag som psykologen fremhæver handler om en elev i indskolingen, hvor skolen til at starte med har 
meldt ud, at de ikke kan rumme eleven. Psykologen har ikke fulgt sagen fra start, da hun overtager den fra 
den anden psykolog, der tidligere var del af distriktteamet. Da hun møder sagen i teamet, er der lavet 
undersøgelser på eleven og der foreligger en underretning på vedkommende. I samarbejde med 
socialrådgiveren taler både psykolog og socialrådgiver med forældrene, lærerne og støttepædagogen. 
Samtalerne betyder, at pædagog og lærere får hjælp til at reflektere over nogle problematikker, sådan at 
det i højere grad bliver muligt at inkludere eleven. Løsningen bliver, at eleven går en klasse om, i stedet for 
at flytte ham til et alternativ skoletilbud. 
 
Skolen betragter det som et af sine væsentligste formål at handle så meget som muligt, før de laver en 
underretning (viceinsp., s. 3). De oplever, at det ofte bliver vanskeligere at opnå forældresamarbejde, når 
                                                 
3 Henvisninger til referaterne af interviewene er som følger: 
Socialrådgiver = soc. efterfulgt af sidetal; (og evt. sted på råbåndet). 
Psykolog = psyk. efterfulgt af sidetal; (og evt. sted på råbåndet). 
Viceinspektør = viceinsp. efterfulgt af sidetal; (og evt. sted på råbåndet). 
Sundhedsplejerske = sundhedsplej. efterfulgt af sidetal; (og evt. sted på råbåndet). 
 
4 Empiri vedrørende anerkendende tilgange uddybes i en anden artikel, der snarest offentliggøres på hjemmesiden: 
www.alleboern.dk. 
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underretningen foreligge: ”Når der først er lavet en underretning, så er der givet op. (..) I den forbindelse er 
det meget vanskeligt at komme ind omkring en familie. (..) Det er et stort system, der rulles ud, og skolen 
køres ligesom ud på et sidespor” (vise‐insp. 1. del, 22:05, viceinsp.: 3). Dette fænomen omtales også som at 
sagen ”ofte går helt i hårdknude”. 
 
Alle de interviewede fremhæver forældresamarbejdet som essentielt for at sagen forløber godt, dette 
samtidig med, at forældesamarbejdet omtales som vanskeligt i hovedparten af de ”gode eksempler” de 
professionelle uddyber i interviewene. Således udgør forældresamarbejdet en udfordring i distrikt‐team‐
arbejdet, som der oplagt kan arbejdes videre med. 
 
Psykologen peger på, at det kunne være hensigtsmæssigt, at lærerne bliver mere opmærksomme på, 
hvordan forældrene oplever situationen (psyk.: 1). Ifølge psykologen kan det vanskelige samarbejde 
resulteret i en masse historier om ”hvem, der har sagt og gjort hvad”. Hun oplever i den forbindelse 
distrikt‐teamet som problematisk, fordi det er et forum, hvor ”man nogen gange mere snakker om i stedet 
for at snakke med” (Psykolog: 19:23). På denne baggrund påpeger psykologen, at det i nogle tilfælde kunne 
være hensigtsmæssigt, hvis forældrene også deltog. 

 
Kommunikation og forældresamarbejde 

Baggrunden for oplevelserne af, at det ”går for langsomt” eller at sager ”går i hårdknude” kan også hænge 
sammen med en vis berøringsangst hos lærerne i forhold til at henvende sig til forældrene angående 
bekymringer vedrørende barnet. Ifølge viceinspektøren, oplever lærerne det ofte som et svært spørgsmål, 
både hvordan og hvornår de bør henvende sig (viceinsp.: 1 og 2). Det har i den forbindelse været drøftet på 
teammødet, at lærerne skal være bedre til ikke at fokusere på ’det negative’, når de henvender sig til 
forældrene (viceinsp.: 1). Ifølge viceinspektør viser det sig imidlertid ofte, at når lærerne først får henvendt 
sig til forældrene angående bekymringer omkring barnet, så deler forældrene ofte denne bekymring.  
 
Sundhedsplejesken påpeger, at det også har stor betydning, hvordan det tværfaglige team præsenteres for 
forældrene. ”Jeg plejer altid at fortælle, hvem det er, vi er der for. Det er for, at de kan få den bedst mulige 
behandling til deres barn og den hurtigste hjælp (Sundhedspl., 34:49, s. 5). Hun har aldrig oplevet, at 
forældre til de børn hun har bragt op, ikke har villet underskrive samtykke‐erklæringen. Men hun har hørt 
om sager med lærere, hvor forældrene er blevet vrede over at skulle underskrive. (sundhedspl. s. 5). I et 
tilfælde imødekom distrikt‐teamet en forældres vrede ved at tilbyde forælderen at deltage til distriktteam‐
mødet. Denne invitation blødte op, således at forælderen underskrev samtykke‐erklæringen, men valgte 
ikke at deltage i mødet.  
 
Eksemplerne viser, at forældre kan have det dobbelt med distriktteamets praksis, nemlig at ’deres sag’ skal 
drøftes og at der tages beslutninger for dem, uden at de er inddraget i disse drøftelser og beslutninger. 
Dette dilemma kan man dæmme op for ved at udvikle et mere anerkendende samarbejde. Et vigtigt første 
skridt i den retning kan være at invitere forældrene til at deltage i drøftelserne og beslutningerne om deres 
sag i distrikt‐teamet. Eller som psykologen foreslår det, primært at ”anvende teamet som et 
arbejdsmiddel”. Hvor selve beslutningerne tages efterfølgende på møder med de involverede parter i 
teamet samt med forældrene i et andet forum (Psykolog, Faxe, 19:45, s. 3). Det ville være en måde, hvor 
man ”kunne tale lidt om og lidt mere med” (Psykolog 2, 19:57, s.3). 
 
 
Tavshedspligt og anonymiserede drøftelser 
Anonymiserede drøftelser i distrikt‐teamet forekommer dels når en lærer eller pædagog rejser en 
”bekymringssag” inden der er lavet en underretning for at få råd til, hvordan de skal gribes an og om man 
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evt. bør se tiden an, men også i sager hvor der evt. foreligger en underretning, og hvor forældrene ikke har 
ønsket at underskrive en samtykke erklæring. 
 
Det tværfaglige team har forsøgt at overskride oplevelsen af ”hårdknude” i en sag ved at følge op på 
sagerne på de tværfaglige teammøder, men denne opfølgning vanskeliggøres, hvis sagerne skal være 
anonyme og derfor ikke kan diskuteres i detaljer.  
 
Ifølge socialrådgiveren er lærernes oplevelse af ”sager i hårdknude” også relateret til de 
lovgivningsmæssige vilkår relateret til underretninger og tavshedspligt. Den lovgivningsmæssige 
tavshedspligt i relation til skolens og forvaltningens samarbejde, udgør særligt et dilemma, når forældrene 
ikke giver deres samtykke, for så skal en sag behandles anonymt. I det tilfælde har socialrådgiveren ikke 
mulighed for at melde tilbage til lærerne, hvorved lærerne føler, at de ”mister sagen” (soc.: 4). 
Viceinspektøren påpeger imidlertid, at lærerne i mindre grad oplever, at de ”mister sagen” efter indførelse 
af de tværfaglige distrikt‐teams. Her kunne det være interessant, at høre lærerne direkte om, hvilken 
betydning indførelsen af distrikt‐teamet konkret har for deres oplevelser af ”at miste sagen”. 
 
Både psykolog og socialrådgiver beretter om, at der på teammøder er intern usikkerhed i forhold til 
drøftelser af de anonymiserede sager (psyk: 3 og soc.: 4). Socialrådgiveren påpeger dilemmaet med at sikre 
borgernes retssikkerhed, da det ofte er vanskeligt for sagsbehandleren, at sagerne forbliver anonyme (soc., 
s. 4, int. 34:30). I den forbindelse kan det blive vanskeligt, da det godt kan blive ”sådan lidt sladderagtigt”, 
sådan at parterne i teamet eksempelvis sidder og gætter på, hvem sagen omhandler. Hun påpeger i den 
forbindelse, at det er svært, fordi det ”jo er et menneskeligt træk at være nysgerrig” (soc., s.4, int. 34:47). 
Der arbejdes af samme grund med så vidt muligt at undgå de anonyme sager, blandt andet igennem 
anerkendende kommunikation i forældrekontakten. 
 
En anden måde at takle de nævnte anonymiserings‐dilemmaer er, at diskutere den overordnede 
problemstilling i stedet for selve sagen (viceinsp.: 1). I tilfælde, hvor forældrenes samtykke‐underskrift ikke 
er mulig, kan læreren eller pædagogen fra SFO’en i stedet diskutere sagen. Eksempelvis kan det dreje sig 
om anoreksi, hvor det i teamet diskuteres, hvordan en lærer forholder sig til en elevgruppe med flere piger, 
der har tendenser til anoreksi. Så er fokus på problemstillingen og ikke på selve sagen (Vice.insp. s.1, 1. del, 
05:25).  
 
I forbindelse med disse anonymiserede drøftelser kan det således være en mulighed, at starte mødet med 
at understrege, at de professionelle gensidigt må støtte og forpligte hinanden på at holde drøftelserne på 
et anonymt plan, hvilket kan tøjle nysgerrighed, så at gætterier undgås.  

 
Tendenser til at tale i ”fejl og mangler” 

Viceinspektøren fremhæver den anerkendende kommunikationsform, hvor det ”særligt i forhold til 
forældrene vigtigt, at det ikke er barnet, der har problemer, men at barnet måske nærmere er i problemer” 
(Viceinsp., s. 6, 2. del, 05:45). Men på trods af at man i distrikt‐teamet har en målsætning om at arbejde 
med anerkendende kommunikation, så oplever psykologen, at der er en tendens til, at fokus er på ” barnet, 
som problemet, i stedet et barn med vanskeligheder og kompetencer” (psyk.: 3): ”Når man tager et 
problem op, så er det netop problemet, der fokuseres på. Her er det vigtigt ikke kun at tale om problemet, 
men at der også tales om kompetencer og muligheder. I kraft af, at der tales om løsninger, så tales der også 
om muligheder, men i mange kontekster, hvor man taler om problemer, kan der kan være en tendens til, at 
det bliver meget problemorienteret.” (Psyk. s. 3, int: 23:07).  
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Psykologen påpeger, at barnet opfører sig forskelligt i forskellige kontekster, så når hun møder barnet i én 
kontekst, kan det nærmest fremstå som et andet barn, når hun møder det i en anden kontekst. Derfor bør 
fokus være på, hvilke forhold, der gør, at barnet trives eller mistrives. Muligheder afdækkes bedst i de 
kontekster og situationer, hvor barnet trives. Kunsten er, at få de negative historier til at fylde mindre end 
de positive. Men det afhænger også af den position man har. Som psykologen påpeger, er det nok er 
lettere som psykolog at gå inde i en skoleklasse og se alt det gode, end det er at være lærer i samme klasse, 
hvor oplevelsen er, at der gentagne gange har været vanskeligheder (Psykolog, s. 3, int. 25:50). ”Så bliver 
man jo blind, og så ser man alt det dårlige” (psykolog, s. 3, int. 26:01). 
 
Sundhedsplejersken oplever, at lærerne ofte anvender ordet ”irriterende” om børn, der har en 
uhensigtsmæssig adfærd. Hun har stor forståelse for lærerens situation, hvis han befinder sig i en klasse, 
hvor et enkelt barn vanskeliggør undervisningen, men hun påpeger samtidig, at det er nødvendigt, at 
læreren forholder sig til, at der er betingelser i barnets liv, der gør, at det må agere på denne måde 
(sundhedsplej.: 2). Sundhedsplejersken mener, at man skal bestræbe sig på ikke at stigmatisere børnene. 
Sundhedsplejersken oplever, at det tværfaglige team kan være med til at forhindre denne slags 
stigmatisering af børn og unge med vanskeligheder ved at få flere professionelles perspektiver på en sag 
(sundhedsplej.: 1). 

 
Tidlig indsats 

Tidlig eller hurtigere indsats nævnes næsten altid som et ideal, når det gælder tværfagligt teamsamarbejde, 
fordi det kan være en måde at imødegå især de professionelles oplevelse af førnævnte problemer såsom 
”at der ikke sker noget”, de såkaldte ”hårdknude‐sager”, samt at indsatsen er for langsommelig. Idealet om 
en tidlig indsats fremhæves også i Faxe kommune (sundhedsplej.: 2 og viceinsp.: 2). Sundhedsplejersken 
fremhæver de forbyggende foranstaltninger, hvor bekymringer tages alvorligt (sundhedsplej.: 2). Lærerne 
anvender i denne forbindelse en såkaldt ”Handleguide” til at vurdere ”graden af bekymring” og til at 
overveje hvilken slags handling der er relevant (viceinsp.: 5). Viceinspektøren påpeger, at der i en 
skoleklasse kan være flere ”bekymringsbørn”, men at det ikke er alle, der ender som en sag i det 
tværfaglige team (viceinsp.: 5). Sundhedsplejersken påpeger, at nogle ”bekymringsbørn” blot er 
bekymrende i en periode som led i deres udvikling (sundhedsplej.4: 3)., det gælder fx i forbindelse med en 
skilsmisse (psyk: 4).   
 
Viceinspektøren påpeger, at forældresamarbejdet i høj grad er afhængigt af forældrenes reaktion, når 
skolen retter henvendelse omkring en bekymring. Hun oplever, at forældrene i høj grad deler skolens 
bekymringer, når lærerne henvender sig. Men hun oplever også sager, hvor det er så tidligt i forløbet, at 
forældrene ikke kan se problematikken. Disse sager oplever lærerne som meget frustrerende (viceinsp.3: 
5). Viceinspektøren fremhæver på den baggrund, at der også skal være opmærksomhed på, hvor tidligt det 
er muligt at gøre en indsats. I nogle tilfælde, hvor forældrene (ifølge lærerne) ”ikke ser problematikken”, 
kan sagen blive til en ’anonymsag’, altså hvis lærerne anser bekymringen for barnet for så alvorlig, at sagen 
alligevel må drøftes på det tværfaglige distrikt teammøde. I en sådan situation er forældresamarbejdet 
ifølge, viceinspektøren, allerede gået i ”hårdknude” (viceinsp.: 5). 
 
Socialrådgiveren oplever, at lærerne generelt henvender sig for sent (soc: 1). Hun præciserer at tidlig 
indsats både betyder tidligt i barnets liv og så tidligt i forløbet som muligt (soc: 3). Men hendes erfaring er, 
at lærerne ofte først kommer, når sagen er så fremskreden, at lærerne ønsker øjeblikkelig handling (soc: 1). 
I denne forbindelse oplever hun også, at der mangler forståelse fra lærerne, da blandt andet krav om 
anonymitet og arbejdspres ikke altid muliggør øjeblikkelig handling (soc: 1). Socialrådgiveren er 
opmærksom på, at lærerne oplever stor frustration i disse sager, men påpeger, at hun gerne så, at lærerne 
henvender sig et halvt år tidligere – allerede når de ser tegnene på, at noget ikke fungerer (soc: 1).  
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En anden oplagt mulighed kunne være politisk at gøre noget for at lempe sagsbehandlernes arbejdspres. En 
fremtidig udfordring i det professionelle samarbejde er ligeledes, at lærerne støttes i at blive bedre til at 
vurdere, hvor tidligt, hvordan og hvornår familien skal inddrages i forhold til bekymringer om deres barn.  

 
Sammenhængende indsats 

Vigtigheden af en ”sammenhængende indsats” i det tværfaglige samarbejde nævnes lige så tit som idealet 
om en tidlig indsats. Hovedparten af de interviewede fagpersoner henviser til dette succeskriterium, dvs. at 
’god indsats’ i forhold til børn og familie skal være sammenhængende. Psykologen begrunder vigtigheden 
med henvisning til en sag, hvor samarbejdet mellem skole og SFO ikke var optimalt, fordi begge parter 
manglede informationer i forhold til den samlede sag (psyk.: 4). Det fremgår af materialet, at særligt 
lærerne mener det er væsentligt, at der tilbagemeldes og dermed handles sammenhængende på sagerne.  
Idealet for en sammenhængende og koordineret indsats på teammøderne indbefatter at alle involverede 
fagpersoner er bevidste om, hvordan de hver især bidrager med i en konkret sag. 
 
Ifølge de interviewede er det ligeledes vigtigt for familien og barnet, at de har en oplevelse af en 
sammenhængende (i modsætning til tilfældig indsats), hvorfor det er vigtigt, at der tilbagemeldes med 
relevante informationer, til alle relevante parter. 
Det ’sammenhængende’ i det tværfaglige samarbejde handler også om, at fagpersonerne kan bidrage med 
forskellige fagperspektiver (soc.: 3 og psyk.: 3f og viceinsp.: 4 og sundhedsplej.: 1), der tilsammen udgør en 
større og mere sammenhængende helhed (se også Mørck 2007 om anerkendende samarbejde). 
Viceinspektøren beretter om, at lærerne inden det tværfaglige teamsamarbejde blev etableret, oplevede 
frustrationer både i forhold til tidlig og sammenhængende indsats. Eksempelvis måtte de kontakte hver 
fagperson enkeltvis, hvilket resulterede i manglende sammenhæng og langsommeliggjorde indsatsen 
(viceinsp: 4). Lærerne oplevede desuden tidligere, at de ”mistede” sagerne, når de kontaktede 
fagpersonerne.  
 
I dag oplever lærerne (ifølge viceinspektøren) i højere grad, at de forlader teammøderne med redskaber, 
der muliggør videre handling og indsats overfor barnet. De oplever i højere grad en sammenhængende 
indsat, da fagpersonerne i fællesskab kan drøfte og aftale det videre forløb for sagen (viceinsp.: 4). 
Psykologen henviser også til, at de mange perspektiver, der nuancerer mulighederne for handling i en sag. 
Hun oplever sig selv som et anderledes perspektiv i sit samarbejde med skolen. Teampersonerne kan ofte 
få lærerne eller pædagogen til at se sagen fra et andet og mere positivt perspektiv. I denne sammenhæng 
peger både viceinspektøren, socialrådgiveren og sundhedsplejerske på, at der i teamet skal være 
fleksibilitet i forhold til de mange perspektiver og påpeger ligeledes, at der ruskes op i de faglige vinkler, når 
disse nuanceres af andre fagpersoner (soc: 3 og viceinsp: 4 og sundhedsplej: 1). Sundhedsplejersken 
oplever, at distrikt teamsamarbejdet får en ny funktion, da det tværfaglige samarbejde ydermere bliver 
forum for supervision og sparring, og dermed rummer udviklingsmuligheder for den enkelte (sundhedsplej: 
3).  
 
Samtidig oplever sundhedsplejersken dog også, at de mange perspektiver kan vanskeliggøre samarbejdet 
(sundhedsplej: 4). Også socialrådgiveren peger på, at fagpersonerne ikke altid er enige netop i kraft af deres 
forskellige perspektiver (soc.1: 4), men hun peger også på, at der en fordel at teamet har fungeret over et 
længere stykke tid, hvilket betyder, at der er brugt tid på at ”arbejde sig ind på hinanden” (soc: 1). Teamets 
mødestruktur indeholder konkrete aftaler efter hvert møde omkring, hvilken fagperson, der har ansvaret 
for det videre arbejde på de drøftede sager (psyk: 5). Psykologen har oplevet, at der i nogle sammenhænge 
har været uklarheder omkring faggrænser og henviser til, at ”psykologen kun skal behandle skoledelen af 
en sag og ikke det familiemæssige, hvilket er socialrådgiverens opgave” (psyk: 1).  
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Engagement, forberedelse, tillid, respekt og personsammensætning 
Materialet afspejler endvidere, at der er andre forhold, der har stor betydning for, hvorvidt de tværfaglige 
distrikt‐teams fungerer godt. De interviewede påpegede for det første, at det er vigtigt med fora, hvor man 
kan drøfte rammerne for samarbejdet i det tværfaglige team. ”Kick‐off‐dagen” har eksempelvis medvirket 
til at forbedre kommunikationen i distrikt‐teamet, fordi fagpersonerne denne dag fik mulighed for at 
afstemme forventningerne til hinanden, samt fastsætte nogle fælles mål og rammer for det fremtidige 
arbejde. Det fremhæves desuden at fælles engagement, mødedisciplin, respekt og tillid fremmer 
samarbejdet i distrikt‐temaet (soc.: 3 og psyk: 2 og viceinsp: 5f og sundhedsplej: 4). Forberedelsen på de 
sager der skal op, nævnes som noget der kan fremme engagementet i teamet (sundhedsplej: 4). Det er 
vigtigt for de professionelles engagement, at alle teamets faste medlemmer er til stede til distrikt 
teammøderne, derfor har man indført mødepligt, og er meget strikt med at håndhæve mødepligten. 
Respekt omtales som hhv. personlig respekt og respekt for faggrænser (viceinsp: 3). Psykologen 
fremhæver, at det er vigtigt med respekt internt, forstået som at ingen af de professionelle ”hænges ud” 
(psyk: 2).  
 
Tillid, åbenhed og fortrolighed fremhæves: Det er væsentligt, at der er i teamet er en fortrolighed omkring 
sagerne, samt at der er åbenhed til, at fagpersonerne kan foreslå og drøfte sager. Netop denne tillid skaber 
et rum, hvori den faglige refleksion og forskellige perspektiver bliver en styrke i teamsamarbejdet (viceinsp: 
3).  
 
Personsammensætningen i teamet har også betydning for tilliden. Der ligger en stor styrke i, at 
fagpersonerne i teamet kender hinanden. Socialrådgiveren oplever, at det herved bliver lettere ”bare at 
ringe, hvis der er noget” (soc: 4). Derudover letter det i mange sammenhænge arbejdsgangen. Psykologen 
oplever dog, at der også kan være ulemper ved, at personerne i teamet kender hinanden så godt, fordi det 
kan resultere i, at kommunikationen bliver ”lidt indespist” (psyk: 4). Socialrådgiveren beretter ligeledes om 
”snik‐snak” til møderne (soc: 4.). Men samtidig oplever hun også, at det er væsentligt for teamet, at 
personsammensætningen er hensigtsmæssig, således at der i teamet ikke er personer, der ikke kan få et 
samarbejde til at fungere. (soc: 5). 
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