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Hvorfor bygge bro mellem siloerne?

Må deles med angivelse af kilden: Vestergaard (2016): Byg bro mellem siloerne

Må deles med angivelse af kilden: Vestergaard (2016): Byg bro mellem siloerne

Sammenhængende borgerforløb: En koordinationsudfordring
Borger
Fag-funktion 1

Pårørende/
netværk

Fag-funktion 2

Fag-funktion 7

Målgruppe/Type
af borgerforløb

Fag-funktion 6

Fag-funktion 3

Fag-funktion 5

Faglige funktioner i
forløbet

Fag-funktion 4

Sammenhæng i borger- og patientforløb
A

B

C

Forkert hjælp/indsats

Rigtig hjælp – men forsinket

Rigtig hjælp – når borgeren er klar

Borgere får velorganiseret den
forkerte hjælp/indsats set i et
helhedsperspektiv.

Organiseret forsinkelse i
koordineret handling på tværs
af siloer.

Organiseret, rettidig koordineret
handling.

Men korrekt hjælp set i den
enkelte silos perspektiv.
Konsekvens: Det sinker/
stopper fremskridt i borgerens
situation eller skaber
tilbageskridt.
Hver faglig funktion/enhed udfører deres del af
kerneydelsen, sådan som de har forstået, den skal
udføres..

Borgere modtager dog den
rigtige hjælp, når
organisationen er klar til det –
men ikke allerede når borgeren
er klar til det.
Konsekvens: Det sinker/stopper
fremskridt i borgerens situation
eller skaber tilbageskridt.

Analysér nuværende sammenhæng i borgerforløbet

Borgeren modtager den rette
indsats, når borgeren er klar til
det.
Konsekvens: Det skaber
fremskridt i borgerens situation/
stopper tilbageskridt.

.
Udvikl og afprøv løsninger, der styrker
sammenhæng i borgerforløbet

Må deles med angivelse af kilden: Bo Vestergaard (2016): Byg bro mellem siloerne. www.fairproces.dk

Må deles med angivelse af kilden: Vestergaard (2016): Byg bro mellem siloerne

Sammenhæng i patient- og borgerforløb
understøttes ved
høj grad af “relationel koordinering”

Samarbejdsrelationer
er baseret på

Koordinerende
kommunikation er

Fælles mål - Vores (sam)arbejde

Tilpas hyppig til at kunne
handle rettidigt

understøtter i praksis delmål og mål som er sat
sammen med/for borgeren

Fælles viden

- Vi kender

hinandens opgaver ift “typen” af borger og har
fælles viden om den konkrete borger og de
mål der arbejdes mod

Gensidig respekt - Vi kan
se hvordan dem vi samarbejder med bidrager
med noget vigtigt

Præcis og
problemløsende - Fx et
fysisk møde mellem centrale aktører med
borger/opgavefokuseret udveksling af viden,
refleksion og handleplan

Sammenhængende borgerforløb: En koordinationsudfordring
Patient
Fag-funktion 1

Pårørende/
netværk

Fag-funktion 2

Fag-funktion 7

Målgruppe/Type
af forløb

Fag-funktion 6

Fag-funktion 3

Fag-funktion 5

Faglige funktioner i
forløbet

Fag-funktion 4

Må deles med angivelse af kilden: Vestergaard (2016): Byg bro mellem siloerne

Må deles med angivelse af kilden: Bo Vestergaard, www.fairproces.dk

Model: Tre faktorer bag
behovet for relationel koordinering
/koordinerende møder

Afhængig af hinanden
Hvem skal fælles koordinere/
justere handling for at stoppe
tilbageskridt og skabe
fremskridt? I hvilke fora?

Borger med behov, der kræver flere (fag) personers koordinerede indsats

Hyppighed
Hvor ofte bør gruppen
koordinere?:
A) “nye” borgere ind i systemet
B) ændringer i borgernes
situation, som kræver deling
af viden og justering i fælles
indsats

Tidspres

Hvor hurtigt skal der ske fælles
koordineret handling for at
stoppe tilbageskridt &
skabe fremskridt?
Minutter? Timer? Dage? Uger?

Må deles med angivelse af kilden: Bo Vestergaard, www.fairproces.dk

7 variationer i strukturen
“koordinerende møder”
Bemyndigelse
til at træffe
beslutninger på
mødet som koster
penge

Fra ad hoc til
fast struktur med
møder

Formål: rigtig

Facilitering:
Faser,
spørgsmål og
visuelle
metoder
Samtykkeerklæring:
Må udveksle info
på møderne

Koordinerende
møder

Hyppighed af møder

Afholdes tidligere i
processen

Justering i
personkreds af faste
og ad hoc deltagere
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Connect med mig på Linkedin eller
www.fairproces.dk (mailliste) og få updates
med artikler, slides og værktøjer
r
e
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Bo Vestergaard
Selvstændig konsulent. Foredrag, workshops og
design af
strategisk forankrede forandringsprocesser
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Partner i Relational Coordination
Research Collaborative, Brandeis University
fairproces.dk
www.agora.as
fairproces@fairproces.dk

Handleniveau

Koordineringsniveau

Må deles med angivelse af kilden: Bo Vestergaard, www.fairproces.dk

EKSEMPEL: generel samarbejdsgang -(forenklet) der understøtter
relationel koordinering og helhedsorienteret sammenhæng i forløbet

Tid mellem møder : Tilstrækkelig hyppigt til at kunne handle rettidigt (fx 6 uger)
Opfølgningsmøde 1
Opstartsmøde:
Evt. justering i “handleplan”
Træffer beslutninger på mødet
Handling umiddelbart efter

Handling umiddelbart efter

Fagperson opdager
problem/skift i adfærd
og/eller

Handling

“Ny borger”
kommer ind i systemet

Tid fra problem opdages til helhedsorienteret, koordineret handling kan igangsættes
(fx 1-2 uger)

Handling

