


Modul 5: Samarbejde og 
partnerskaber med andre aktører 
indenfor og udenfor kommunen
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Hvad kan I tage med herfra? 

• Inspiration til, hvordan I kan bygge bro 

til forskellige samarbejdspartnere 

• Øve samarbejde på tværs og 

partnerskaber som metode til at 

fremme lighed i sundhed



Samarbejde i og udenfor kommunen

Case fra Silkeborg
Hvorfor indsatsen?

Hvad har I gjort?

Hvad har I lært?

Anbefalinger til andre?



Plenumdrøftelse

Hvilke erfaringer har I gjort jer (andre gode eksempler)?

- På tværs i kommunen?

- Med andre aktører?

- Med frivillige?



Samarbejde vs. samskabelse

Samarbejde er et bredt ord, som dækker over alle former for uformel, formel, simpelt og mere 

kompliceret samarbejde. 

Samskabelse (Co-creation) handler om samarbejde med relevante aktører om at udveksle 

viden, ideer og ressourcer, definere problemet og finde fælles løsninger på udfordringer, som er 

for komplekse eller omfattende at løfte alene



Hvornår er samskabelse relevant?

Kilde: Center for Socialt Frivilligt Arbejde



Samskabelse
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”Hvis vi vil samskabelse, skal vi starte op sammen. Vi skal ikke 

komme fra kommunal side og være godt i gang og bare lige mangle at 

få koblet nogle frivillige eller andre samarbejdspartnere på. De

skal være med lige fra starten. Så vi har samme udgangspunkt. Det 

lyder utroligt banalt, men det er bare så vigtigt”

- Leder af børnehave



Ny forståelse af opgaven – fra ‘myndighed’ til 

samarbejdspartner
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Partnerskaber – graden af forpligtelse og frivillighed

• Kendskab til hinanden

• Dialog og erfaringsudveksling

• Gensidig henvisning

• Uformelt samarbejde

• Samarbejdsaftaler

• Partnerskabsaftaler

• Driftsoverenskomster
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Fordele ved involvering af borgerne 

• At medvirke til at udvikle og kvalificere indsatsen 

• At gøre borgerens viden og ressourcer til en aktiv del af indsatsen 

• At kvalificere problemforståelse af det/de problem/er, der skal løses

• At identificere mulige løsninger 

• At bidrage til demokratisk legitimitet
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Samarbejde på tværs og i partnerskab 

- Tre dilemmaer

www.centerforborgerdialog.dk



Brobygning til foreninger og frivillige -

potentialer



EKSEMPEL PÅ SAMARBEJDE OM FÆLLESSKABER 

FOR MENTAL SUNDHEDSFREMME

GØR NOGET AKTIVT GØR NOGET 

SAMMEN

GØR NOGET 

MENINGSFULDT

Vision: at fremme danskernes trivsel



KOMMUNER OG CIVILSAMFUND 

– FORSKELLIGE LOGIKKER 

Kommuner

Politisk styring

Rammer og love 

Faglighed 

Systematik og resultater

Dokumentation

Arbejdstid

Fokus på ‘borgere’

Frivillig- og foreningsliv

Lyst og engagement

Medmenneskelighed

Fællesskab

Fokus på aktiviteter

Fleksibilitet

Få rammer og krav

Fritid

Fokus på ‘mennesker’



”Vi vil have det sjovt sammen om 

sagen” 

Frivillige motiveres af:

• At gøre en forskel, 85 %

• At have det sjovt, 73 %

• Fællesskabet, 70 %

Kilde: Center for Socialt Frivilligt Arbejde



Tre gode råd 
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1. Velvilje over for og anerkendelse af frivillige og foreninger - ”Husk, at man som kommune ikke ‘bruger’ 

frivillige, men man ‘samarbejder’ med frivillige. 

2. Kend den frivillige verden og skab gode rammer for samarbejdet 

3. Personlige møder skaber samarbejde

”Jeg har nu været med i 

det her projekt i to år, og 

det er gået op for mig, at 

man overhovedet ikke 

kan samarbejde med 

kommunen…” ”… kun 

med personer i den”. 



Frokost



Forhandlingsspillet

Introduktion v. Charlotte Iisager Pedersen, Sund By 

Netværket



Opsamling



• Input til afdækning af samarbejdslandskabet

• Værktøjer til interessentanalyse og –håndtering

• Input til kommunikationsplan

Modul 4 om samarbejdslandskabet 



• Indblik i brobygningsaktivteter i Helhedsplanen i 

Silkeborg Kommune

• Dokumenter samarbejdet/partnerskabets resultater (de 

gode historier) - det skaber motivation blandt 

samarbejdspartnere

• Følg op på resultatudviklingen løbende og fortæl 

samarbejdspartnerne, at deres deltagelse og bidrag har 

stor betydning

Modul 5 om samarbejde og partnerskaber



Afslutning på dagen



Temadag om ældre og mental sundhed 

Hvad fungerede godt?

Ønsker til fremtidige temaer? Anden feedback?

Hvad kunne være anderledes?

Feedback vindue


