
Udfordringer for undervisere 
og studerende 

Helle Antczak – underviser  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg vil sige lidt om de udfordringer, jeg har oplevet som underviser på modulet. Først: Det er meget inspirerende at arbejde sammen med sygeplejersker, ergoterapeuter, offentlige administratorer, Risiko- og katastrofemanagerere.



Tværprofessionelt samarbejde ved humanitære 
katastrofer med fokus på flygtninge 

Introduktion til temaet, tværprofessionelt samarbejde, 
professionsbegrebet og humanitære katastrofer (1 uge). 

Flygtninge i international kontekst (4 uger). Om flygtninge i verden med emner 
som blandt andet flygtningelejre/internt fordrevne, krise og traume, tortur, 
konventioner, kommunikation, konflikt og forsoning samt aktører som UNHCR, 
Dansk Flygtningehjælp og Beredskabsstyrelsen. 

Flygtninge i national kontekst – Danmark (4 uger). Om flygtninge i Danmark 
med emner som asylprocessen, integrationsindsats, sundhed og sygdom i 
forskellige kulturer, lovgivning, organisering og økonomi, kommunikation og 
aktører som kommuner, Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp mm.. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Første gang jeg viser PP: Spændende for mig som underviser. Sygeplestuderende, fysioterapeuter, Katastrofe- og risikomanagement, BA I offentlig administration. At sætte mig ind I de andres uddannelser, arbejde sammen med undervisere fra de andre uddannelser med andre kulturer, andre måder at undervise på. Spændende og meningsfuldt at uv. Fx I de etiske retningslinjer for sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgivere, så snuppede vi lige lægernes og psykologernes med. Og fx. Opdage, at BA I off. Administration og kat. Risk. Folkene slet ikke har noget etiske retningslinjer. At det er nye professioner – hvis det overhovedet er professioner. Hvordan en profession dvikler sig. Sammenligne: Hvorfor er socialrådgiveres og sygeplejerskers etiske retningslinjer så forskellige o.s.v. Men der er også mange udfordringer: Eksempel: U.V. I Arbejde med flygtningebørn og familier I DK. Holdt oplæg, læst tekster, og så skulle vi arbejde konkret med cases. Havde virkelig arbejdet med de her cases. Far med traumer, mor med gigt og sukkersyge, lille dreng med handicap. Administrative forviklinger. Noget for enhver profession. Oven i købet indbygget en brand I ejendommen for at give katriskerne noget at arbejde med. Men det faldt noget til Jorden. Sygeplejersker: Vi er kun på modul 5. Vi er ikke nået længere til fysiologi og kemi, og nogle få sygdomme. Vi ved ikke noget om gigt og diabetes. Jamen, I jeres profession, hvor møder I sådani  en familie, hvilke organisationer er der sygeplejersker? Tænkte på locale lægehuse, distriktpsykiatrien, handicapcenter. Det ved vi ikke, vi ved ikke alt om, hvor sygeplejersker arbejder. Socialrådgiverstuderende, som jo går på modul 10, havde jo helt tjek på hvor de kunne møde sådan en familie. Kat riskerne kunne så heller ikke forholde sig til denne her case. Jamen, vi arbejder slet ikke på individniveau, vi arbejder kun med områder og organisationer. De arbejder meget I tværprofessionelle grupper. Valgt at tage konsekvensen, og lave en gruppebaseret eksamen. De optager et konkret stykke samarbejde, fx. Et tværprofessionelt samarbejdsmøde eller lignende, viser den til eksamen. Hvordan eksaminere, når de er forskellige steder. Og har forskellige læringsmål. Gået all in. Formuleret fælles læringsmål for modulet, som alle bliver bedømt på. Pragmatisk indstilling til de respective studieordninger. Formuleret læringsmål, der liger meget tæt op ad socialrådgiveruddannelsens læringsmål.



Læringsmål for modulet: Socialt arbejde i tværprofessionel og 
tværsektoriel sammenhæng 
Viden:  
• Aktuelle udfordringer og forandringer i professioner og professionsidentiteter   
• Den retlige regulering af samarbejdet mellem professioner og sektorer   
• Socialrådgiverens opgaver, roller og funktioner og samspillet med andre professioner i 

tværprofessionelle og –sektorielle sammenhænge 
• Projektorganiserede indsatser  
Færdigheder:  
• Arbejde helhedsorienteret med sociale problemer  
• Planlægge og koordinere sociale indsatser  
• Mødeledelse  
• Tværprofessionel kommunikation og borgerinddragelse  
Kompetencer:  
• Koordinere og lede indsatser på tværs af professioner og sektorer i forskellige 

organisatoriske sammenhænge  
• Samordning af mål og prioritering af indsatser på det sociale og beskæftigelsesmæssige 

område  
• Reflektere over rammer, muligheder og barrierer i det tværprofessionelle samarbejde 



I praksis kommer der et ‘clash’ mellem: 

Det 
tværprofessionelle 

samarbejde 

Genstandsfeltet 
for samarbejdet 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det gør der, fordi der efter min opfattelse er indbygget et kraftigt benspænd I studieordningen. Der er, som Birgitte og Helle har understreget flere gange, et stort behov for at socialrådgivere og alle andre professionelle kan samarbejde. Men hvis de skal lære det, og ikke kun få teoretisk viden OM at samarbejde, så skal de træne og øve sig. Og man kan kun øve sig på et genstandsfelt. Altså øve sig med én eller flere borgergrupper som genstandsfelt. Kræftsyge, unge misbrugere, udsatte børn, flygtninge, boeboere I et bestemt boligkvarter osv. Og for at kunne opnå færdigheder I at samarbejde på tværs af professionerne om sådan en borgergruppe, så skal man vide noget om de problemer, man skal være med til at løse. 
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Eksempel på spørgeguide: 
Tværprofessionelt samarbejde i forhold til temaet  
• Hvad karakteriserer et godt tværprofessionelt samarbejde? Og hvilke 

teorier siger noget om det? 
• Hvordan kan samarbejdet beskrives i forhold til Andys Højholts fem 

samarbejdsformer?  
• Hvordan kan samarbejdet beskrives i forhold til relationel 

koordinering?  
• Hvilke kendetegn er der ved det tværprofessionelle samarbejde i 

relation til udsatte børn og unge/ sårbare udsatte gravide?  
• Hvilke aktuelle udfordringer og forandringer i professionerne og 

professionsidentiteten ser I på jeres praksissted?  
• Hvilke forskellige former for samarbejde kommer til udtryk?  
• Hvordan ser du din rolle og opgave i forhold til samarbejdet om 

udsatte børn og unge/ udsatte sårbare gravide?  
 



Eksempel på spørgeguide: 
Videoklip  
• Hvad kan I sige om kommunikationen, der kommer til udtryk i 

videoklippet?  
• Hvordan fungerer samarbejdet i videoklippet. Kan I redegøre for, 

hvordan teorien om relationel koordinering kan relateres til jeres 
videoklip? )  

• Hvordan kan man på videoen se, hvem der skal varetage at barnets/ 
den sårbare gravide tarv?  

• Hvordan vil du med din profession byde ind med dine kompetencer i 
forhold til samarbejdsrelationen, der blev illustreret i videoklippet?  
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