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Læringsmål
Dette moduls intention er at klarificere, dels hvad samproduktion er og dels hvad der adskiller
samproduktion fra mere traditionelle former for brugerinvolvering og –engagement.
Modulet vil desuden gøre det muligt for sagsbehandlere og andre professionelle at kunne beskrive
hovedprincipper i og udbyttet af samproduktion.
Brugerne vil få værktøjer til at anvende samproduktionsprincipper.
Hvad er samproduktion?
Det afgørende i samproduktion er at brugerne bidrager aktivt til de ydelser, som de modtager fra
det offentlige eller andre aktører. Det er mere end blot involvering. Et afgørende forhold er partnerskab, en ny måde at samarbejde, nye relationer mellem organisationer og brugere.
Der er en vigtig forskel mellem samproduktion og peer-to-peer støtte eller selvorganiseret støtte.
Det stærke ved samproduktion ligger i et ligeværdigt samspil mellem alle ”eksperter”, hvad enten
det eksperter med selvoplevet erfaring eller eksperter med professionel, klinisk eller teknisk ekspertise.
Forståelsen af de 6 hovedprincipper, som beskrives i denne del af værktøjet, ligger til grund for
forståelse og implementer gaf samproduktion. Det er lige så vigtigt at udvikle en forståelse for
magtbalancen mellem borgere og professionelle serviceudbydere. Samproduktion fungerer kun
optimalt, når hovedprincipperne og magtdeling kombineres.
1. En styrkebaseret tilgang
Dete kræver et holdningsskift hos udbyderne, som skal se brugerne først og fremmest som mennesker med en række forskellige erfaringer, styker og talenter, som kan være aktive medspillere i
processen. Det er nødvendigt at akceptere at mennesker er i stand til at styre og forandre deres
eget liv. Borgerne flyttes fra at være passive modtagere af serviceydelser til at blive aktivt involverede i at designe, skabe og implementere ydelser.

2. Bygge på personens ressourcer
Det er ikke tilstrækkeligt at anerkende hver persons evner og færdigheder, der skal også tilvejebringes muligheder for læring og personlig udvikling. Borgerne skal støttes i at indtage aktive roller i deres nærmiljø, som involverer familie, skole og uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. I
behandlingsregi betyder det at behandlerne skal udrede borgernes livskompetencer og baggrund
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ud over deres oplevelse af psykisk sygdom og støtte borgerne i at rekonstruere deres liv på baggrund af disse livskompetencer.
3. Fællesskab og gensidighed
Det er afgørende for samproduktion at alle deltagere har fælles ansvar og forventninger. Dette betyder ikke at alle har præcis same roller, men at der tages udgangspunkt i personlige kompetencer
og at talenter anerkendes og udnyttes, således at personen kan indgå meningsfuldt i gruppen eller i samproduktionsprojektet, hvorved hver deltager kan understøttes i at møde og mestre nye
udfordringer. Motivationen udspringer af gensidige relationer i en balanceret magtbalance i en
samproduktionsgruppe.
4. Peerstøtte netværker
Peerstøttenetværker kan i samproduktion udvides til at rumme bredere støttende netværk i lokalsamfundet, hvorved alle tilgængelige ressourcer udnyttes. Brug af personlige og peerstøttenetværk skal supplere de professionelle støtteaktiviteter for at fremme recoveryprocessen.
5. Tværfagligt samarbejde
Det tvæærfaglige samarbejde kræver at de professionelle revurderer hvordan de yder omsorg.
Som Zoe Reed siger i artiklen Co-production – A slippery yet essential concept in health (NESTA,
2012) : ‘Serviceudbydere som går ind for samproduktion kræver at de professionelle trives ved at
kommunikere i grupper . Klinikere og ledere skal altid overveje, hvem som ellers kunne levere forskellige dele af sundhedssystemet’.
6. Facilitere i stedet for at aflevere behandlingsydelser
”Støtte” bliver et hovedbegreb, de professionelle skal tænke på, hvordan de kan understøtte borgerne i at leve et liv på den anden side af sygdom i stedet for at levere behandling og omsorg. Det
hænger sammen med de øvrige nøglebegreber : faclitering bygger på at anerkende borgernes
evne til at skabe forandring ved at bruge egne færdigheder, evner og ressourcer og støtter dem i
at bygge netværk og udnytte lokalsamfundets ressourcer. Ved at fokusere på recovery benytter
man en styrkebaseret tilgang ved at se borgerne som personer, som tager aktivt del i deres egen
behandling og recovery.
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Samproduktions værktøjskasse
De følgende sider indeholder er øvelser, vejledninger og værktøjer, som skal hjælpe professionelle
med at udvikle samproduktion i deres egen personlige praksis og organisation. Øvelserne kan benyttes til at optimere den daglige praksis og skabe en mere individualiseret, personcentreret tilgang. De kan benyttes både af enkeltpersoner og af grupper især i samproduktionsgrupper med
personer, som ikke har arbejdet sammen tidligere.
Nogle er øvelser er reflektive, deltagerne skal vurdere deres egen fremgang på vej mod samproduktion. Andre øvelser er centreret omkring de 6 hovedprincipper, således at man kan udvikle sig
inden for dem. Disse principper er :
Styrker

•
•
•
•
•

Kompetencer
Gensidddighed
Netværk
Rolledeling
Katalysatorer
Armsteins stige

Formål med øvelsen
Denne øvelse kan vise, om den professionelle er på vej mod at arbejde samproduktivt. Armsteins
stige fokuserer på at reflektere over den personlige praksis og viser, hvordan der kan opnås et
bedre resultat ved at arbejde samproduktivt.
Materialer
Armsteins stige, øvelsesark
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Øvelsen
Se på nedenstående stige og tænk over, hvordan de forskellige temaer relaterer til din daglige
praksis. Læg specielt mærke til gøre med, gøre for og gøre over for .

Co-producing

DOING WITH

Co-designing

Engaging

Consulting

DOING FOR

Informing

Educating

DOING TO

Coercing
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Find eksempler fra dit daglige arbejde hvor du har arbejdet på de nævnte måder- gøre med, gøre
for og gøre over for- og udfyld derefter nedenstående skema.
Gøre over for

Hvad gjorde jeg ?

Hvor hører det til på stigen ?
Hvad kom der ud af det ?

Hvordan kunne det være forbedret ?

Gøre for
Hvad gjorde jeg ?

Hvor hører det til på stigen ?

Hvad kom der ud af det ?

Hvordan kunne det være forbedret ?
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Gøre med
Hvad gjorde jeg ?

Hvor hører det til på stigen ?

Hvad kom der ud af det ?

Hvordan kunne det være forbedret ?

Personlig Refleksion
Hvad gør jeg mest : gøre med, gøre for eller gøre over for ?

Hvordan kan min praksis bevæge sig i retning af at “gøre med” ?

Hvilke kompetencer har jeg brug for for at få min praksis til at bevæge sig op ad stigen ?
Hvordan kan jeg få hjælp til at opnå disse kompetencer ?

Tilpasning
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Denne øvelse kan tilpasses til at undersøge, hvor på stigen et projekt eller serviceudbyder befinder
sig ved at spørge “hvad gjorde vi”.
Vurdering af egnethed for samproduktion
Formål med øvelsen
Egnethedschecklisten omfatter alle aspekter af samproduktion og kan let anvendes af organisationer /projekter til at identificere good practise og til at identificere de områder, som skal forbedres.
Materialer
•
•
•

checklisten
være parat til at evaluere ærligt
et åbent sind

Øvelsen
Disse spørgsmål vil kunne bruges til at reflektere over, hvr i samproduktionsprocessen man er.
Det anbefales at bruge tid på at se på svarene, inden arbejdet / projektet starter, det kan være formålstjenligt at involvere andre.
Tænk over spørgsmålene, sæt dine svar ind i diagrammet .
Se nærmere på diagrammet for at finde de steder, hvor der er huller eller ikke helt tilfredsstillende
svar. Brug handlingsplanskemaet til at opstille SMART (Specific, Measureable, Realistic, Agreed,
Timed) mål for at fremme hovedprincipperne i samproduktion.
Tilpasning
Diagrammet kan bruges i grupper, hvor en facilitator styrer diskussionen og sørger for at alle principper bliver dækket. Med små ændringer kan øvelsen også bruges i forhold til den individuelle
praksis.
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Styrker

Katalysatorer

Kompetencer

Coproduction

Fleksible
roller

Gensidighed

Netværk

STYRKER
Er personernes og deres familiers direkte erfaringer, kompetencer og forhåbninger centralt placeret i denne sammenhæng ?
Forsøger ydelsens design og implementering at bygge på og udvikle de kompetencer, der er hos
personen og i nærmiljøet ?
Bliver fremskridt registreret ?
KOMPETENCER
Er alle deltageres bidrag vigtige, også brugernes ?
Svarer arbejdets/projektets aktiviteter til alle involveredes kompetencer og ansvarsområder ?
Er personlig udvikling forventet af alle de involverede ?
GENSIDIGHED
Er alle klar over, at det er deres projekt, ikke kun organisationens ?
Føler alle sig lige ansvarlige for at det skal lykkes ?
Er det at spørge om hjælp forventet og set som noget positivt af alle involverede ?
Bliver forventninger om fælles ansvarlighed italesat ?
Bliver et stort spektrum af kompetencer og erfaringer værdsat ?
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NETVÆRK
Udgør støttende peernetværk et grundelement i arbejdet ?
Engagerer alle involverede sig i aktiviteter, som er forbundet med netværk og aktiviteter i nærmiljøet ?
Udgør dannelsen af eksterne netværk set som en basal del af arbejdet ?
FLEKSIBLE ROLLER
Indtager alle involverede en aktiv rolle I at designe, implementere ,evaluere, lede og udføre ydelsen ?
Tillægges alle involveredes kompetencer og holdninger lige vægt ?
Kan alle identificere værdifulde belønninger, som ikke kun er af økonomisk art ?
KATALYSATORER
Muliggør forretningsgangene at deltagerne knyttes til netværk og ressourcer, som ved at reducere
barrierer udvikler kompetencer og selvtillid, som støtter dem i at have et godt liv ?
Bliver deltagerne aktivt støttet til selv at gøre mere ?
HANDLINGSPLAN
Nøgleelement

Hvad vil vi gøre

Hvem vil gøre
det

Hvornår

Hvordan kan vi
vide at det virkede

Styrker

Kompetencer

Gensidighed

Neværk

Fleksible roller

Katalysatorer

Samproduktionsstøttecirkel
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Formål med øvelsen
Ved at udføre denne øvelse før påbegyndelsen af et samproduktionsprojekt, kan man definere hovedaktørerne og deres rolle i projektet. Øvelsen kan også benyttes undervejs for at sikre, at alle
aktører er identificerede og involveret i rimelig grad. Når øvelsen er udført, kan den bruges til at
planlægge de involverings- og kontaktstrategier, som matcher borgeren og involveringsgraden i
projektet eller ydelsen.
Materialer
Samproduktionstøttecirkelskema
Øvelsen
Denne øvelse ligner en aktøranalyse, men inddrager også, på hvilken måde aktørerne er involveret
i projektet eller ydelsen. Skriv hver deltagers navn ned, uden titel eller gruppetilhørsforhold. Overvej dernæst, om de er ligeværdigt involveret i at samproducere resultatet. Sæt kryds i det felt i
cirklen, hvor de hører mest til og indsæt dem i skemaet.
‘Med-producenter’ er alle de aktører, som er ansvarlige for resultatet og anvender deres tid, kompetence og ekspertise i projektet.
‘Deltagere’ er de borgere, som vil nyde godt af ydelsen eller projektet eller som vil formidle det
uden oprindeligt at have udviklet det. Med tiden kan denne gruppe blive samproducenter.
‘Involverede’ er de peroner, som har brug for at blive informeret om projektet og som måske kan
give feedback.
‘Konsulterede’ er de aktører, hvis ønsker og behov det er relevant at tage i betragtning, selv om
de ikke aktivt er modtagere af ydelsen eller projektet.
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Four
Three
Two
One

En- sides profil

Formål med øvelsen
Circle One – Co-producers

Circle Two - Participants

Circle Three - Involved

Circle Four - Consulted
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En en-sides profil er et nyttigt værktøj både for den enkelte professionelle og for teams, der arbejder med samproduktion. At udfylde og videndele om profilen er en god hjælp til at opbygge hovedelementer i en samproduktion:
•
•
•
•
•

Den nedsætter stive faggrænser at hele teamet har det samme informationsniveau
Den skaber gensidighed og fællesskab ved at skabe en fælles forståelse for hver borgers
behov for støtte
Den benytter en styrkebaseret tilgang ved at bede hver borger om at give udtryk for sine
kompetencer
Den bygger på eksisterende kompetencer ved at fokusere på det, som r vigtigt for hver enkelt person
Den skaber et peer netværk idet hver har same information.
Materialer

Et profilskema til hver person
Variation
Skemaet er bare et forslag, overskrifter og sektioner kan ændres og tilpasses det aktuelle projekt,
man kan også fjerne billedet eller afsnittet om alder. Det er vigtigt at skemaet bliver ved med at
være simpelt og umiddelbart forståeligt for alle.
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Your
Name

Age:
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Taknemmelighedsøvelser
Formål
De næste sider indeholder forslag til øvelser, som kan benyttes i samproduktionsgrupper. Det er
vigtigt at inkludere team building aktiviteter i samproduktion for at styrke følgende nøgleelementer:
Fælles oplevelser og forståelse svækker fastlåsning til adskilte professioner
Ved at dele en fælles forståelse af hver persons individuelle støttebehov skabes gensidighed
Ved at give hver person mulighed for at fremstille kompetencer skabes en styrkebaseret tilgang

•

Arbejdet i team opbygger et peernetværk

Startøvelse
Denne øvelse fungerer bedst i en gruppe, hvor man kender hinanden. Ved starten af mødet skriver
hver deltager 3 ting fra de sidste 24 timer, som har fået dem til at føle lykke eller taknemmelighed.
Det kan både være store nyheder som at være flyttet eller simplere ting som at en blomst er
sprunget ud. Hver person fortæller på skift om sine grunde til at føle taknemmelighed.
Denne øvelse giver en positiv atmosfære og opbygger en fælles bevidsthed om alles følelser og
personlighed.
Taknemmelighedspostkort
Under eller efter mødet skriver hver deltager et postkort efter at have reflekteret over mødet.
Denne øvelse kan især være nyttig hvis det har været et vanskeligt møde med mange uoverensstemmelser og potentieller konfliktområder, idet den kan give mødet en positiv afslutning, hvor
alle går hjem med en følelse af at der er sket noget positivt i dag. Øvelsen kan også medvirke til at
forene gruppen, fordi der stadig finder produktivt arbejde sted, selv om der er udfordringer.

Gratitude Post Card
Today I have been grateful
for …

Taknemmelighedslogbog
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Denne øvelse er god for alle at udføre ved slutningen af et samproduktionsprojekt. Den kan indgå i
en bredere evaluering af processen og giver hver deltager en følelse af at have nået fælles mål,
hvilket er basalt i forhold til gensidighed og respekt i samproduktion.

Gratitude Journal
Challenges

Thankfulness

What I have learnt from my challenges

The things I am grateful this project/service
has achieved

People

The best thing about being part of this!

The people I am thankful for who have
helped me in this project

Mulighedskort
Page 16 of 32

Formål
Denne øvelse sikrer at alle deltagere får mulighed for at blive hørt. Det fremmer kreativitet og aktiv deltagelse. Ved at bruge et mulighedskort til at fremlægge ideer kan man omgå hierarkier i
gruppen idet de, som ikke bryder sig om at tage ordet i større grupper eller som ikke føler sig sikre
nok til at fremlægge ideer bliver direkte opfordret til at deltage.
Materialer
Mulighedskort
Øvelsen
Udlever nogle mulighedskort til hver ny deltager i en samproduktionsgruppe, og forklar hvad de
skal bruges til.
Alle kan udfylde et kort, når de får en ide, som kan bidrage til gruppens arbejde. Et gruppemedlem
vælges til at modtage kortene og præsentere dem på mødet ved at bede den person, som udfyldte kortet, om at uddybe det, hvis personen ønsker det. Det kan være en fast person i hele projektperioden eller det kan rotere.

Opportunity Card
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What challenge will your idea overcome?

Draw your idea

Time to Implement
Short term

Medium term

Long term

Page 18 of 32

Possible benefits

Cost to Implement

£

££

£££

Yderligere information og tillæg
Tillæg 1 – samproduktionens historie i England
Det er vigtigt at arbejde ud fra en fælles definition af samproduktion. Denne værktøjskasse er baseret på den følgende definition udarbejdet af New Economics Foundation og NESTA:
Samproduktion vil sige at leverer offentlige ydelser via et ligeværdigt og gensidigt forhold mellem
professionelle udbydere, borgere, deres familier og naboer. Når aktiviteter bliver samproduceret på
denne måde, bliver bade ydelserne og nærmiljøet mere effektive forandringsagenter.
NESTA (2012) People Powered Health Co-Production Catalogue
Der er 6 grundelementer, som ligger til grund for samproduktion
Benytte en styrkebaseret tilgang
• Bygge på borgernes kompetencer
• Gensidighed og fælleskab
• Peer- støtte nætværker
• Fleksible roller og faggrænser
• Facilitere i stedet for at udbyde ydelser
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Samproduktion blev introduceret i England i 1980`erne efter at være blevet udviklet I USA I
1970´erne. Tænketanken Kings Fund undersøgte, hvordan samproduktion kunne være relevant for
at udvikle ydelser i sundhedssektoren og for at forstå og optimere forholdet mellem patienter og
professionelle i sundhedssektoren. Kings Fund har beskrevet deres tilgang til samproduktion som
‘Experience Based Co-Design’.
Needham og Carr videreudviklede samproduktion og dens anvendelse i social og sundhedssektoren i 2009. De beskrev forskellige samproduktionsniveauer og redegjorde for magtbalancer i personale-patientrelationen .
Samtidig blev samproduktion relevant for regeringen. De stigende udgifter til sundhedssektoren
og den konservative regerings focus på ‘Big Society’ muliggjorde en holdning til samproduktion
som et middel til at give mere virkningsfulde, effektive og stabile offentlige ydelser.
Premierminister David Cameron sagde i 2007:
I stedet for at være passive modtagere af offentlige ydelser, bliver borgerne aktive skabere af deres
eget liv. Det bliver anerkendt at de selv er i stand til at træffe de rigtige valg for dem selv og deres
familier.
David Boyle og Michael Harris, NESTA (2009), The Challenge of Co-production.
Samproduktion er nu et vigtigt tema i sundhedssektoren I England. Hoveddebatten drejer sig om
behovet for at overskride den dominerende medicinske model, især i forhold til at støtte borgerne
i at håndtere langvarige livsbetingelser som for eksempel dårligt psykisk helbred. Den største udfordring består at få sundhedssektoren til at samarbejde med borgerne i stedet for at forsyne dem
med ydelser. Dette kræver forandring på alle niveauer lige fra den individuelle jobudførelse til organisatoriske og strukturelle ændringer. Der er blevet udført forsøg med at arbejde med individualiserede budgetter inden for social- og sundhedssektoren. Dette er i tråd med regeringens politik,
sundhedsministeriet siger i 20122 at sundhedssektoren tilhører folket, hvilket vil sige at borgerne
ud over at være involveret i deres eget liv også skal indgå aktivt i at designe og implementere
sundhedsydelser.
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Tillag 2 – Samproduktion i andre europæiske lande
Det italienske perpektiv
Samproduktion vinder indpas i den offentlige debat, men der er ingen official politisk forsøg på at
implementere brugerinvolvering i tjensteydelser. Der er kun få eksempler på samproduktion i Italien og de drives af NGO organisationer.
Der er flere eksempler på patientinvolvering og patientaktivering, fordi produktion og konsumption ikke kan adskilles i tjenestydelser. Sociale ydelser er et resultat af en løbende interaktion mellem professionelle og brugere. Brugere, professionelle og andre aktører er alle involveret i at udvikle ydelser (Dunston et al., 2009).
I 2006, ønskede sundhedsministeriet at flytte fokus fra informeret samtykke til patient empowerment ved at udtale, at patienter og deres familie skulle trænes i at indgå aktivt i beslutningsprocessen vedrørende deres sundhed.
I et informationspapir om Den nationale Sundhedsplan 2010-2012 (http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_1252_allegato.pdf) nævnes empowerment og sundhedsindsigt som forstadier til samproduktion.
Den nationale Sundhedsplan 2011-2013
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_navigazioneSecondariaRelazione_4_listaCapitoli_capitoliItemName_0_scarica.pdf), lægger stor vægt på både samproduktion og empowerment : patienters
involvering i tjenesteydelser kan realiseres ved at støtte brugernes centrale rolle via en personalisering af ydelserne og ved at støtte patienterne i at se deres patologi i øjnene på en informeret og
ansvarlig måde.
I reformen af den tredje sektor kan der spores et ønske om at nærme sig samproduktionsmodeller, selv om ordet samproduktion ikke nævne direkte (http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0024380.pdf). En hovedhjørnesten i denne reform udgøres af behovet for financiering af den tredje sektor og civilsamfundet. Der er ikke afsat
midler til samproduktion.
Velfærdssamfundet krise har givet anledning til en voksende interesse for den civile velfærdsmodel : hele samfundet må tage ansvar for borgernes sundhed. Cirkulær subsidiering drøftes meget i
den offentlige debat : hvis samfundet som helhed bør drage omsorg for borgerne, må de tre hovedaktører (offentlige autoriteter, erhvervsliv og civilsamfund) samarbejde på en systematisk
måde, både med hensyn til design af og implementering af interventioner.
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Denne model muliggør financiering fra erhvervslivet, men offentlige autoriteters medvirken er stadig nødvendig for at sikre universitalitet og for at undgå at sociale grupper ekskluderes fra ydelserne.
Erhvervsliv, offentlige myndigheder og civilsamfund bør definere partnerskabsmodeller for at implementere sociale og sundhedsmæssige interventioner.
De væsentligste barrierer har været mangel på økonomi, et utidssvarende burokrati, og forskelle
mellem de italienske regioner. Men den største hindring udgøres af kulturelle faktorer: at overgå
til civile velfærdsmodeller betyder ikke at overgå til neoliberale modeller.
I Italien kan de sociale kooperativer udgøre et alternativ til samproduktion
http://www.cooperativasociale.org/faq.htm). Disse kooperativer yder sociale ydelser ( omsorg for
børn, ældre og handicappede). Hovedformålet er at gøre gavn for samfundet og fremme social integration. Et social kooperativ er sammensat af forskellige aktører: lønnede medarbejdere, borgere, frivillige, investorer og offentlige institutioner.

•

Der er to typer :
Der er sociale kooperativer hvor servicemodtagere og – givere mødes. De yder som regel sociale,
sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige ydelser.
Der er også kooperativer for arbejdere og funktionærer og arbejdsløse, som ønsker at blive integreret på arbejdsmarkedet. Disse kooperativer tager sig ofte af borgere med handicap, både fysiske og mentale handicaps og misbrugsproblemer. Mindst 30% af kooperativets medlemmer skal
tilhøre marginaliserede grupper.
Sociale kooperativer er højt udviklede i Italien, især fordi :
Offentlige myndigheder udliciterer en voksende andel af sociale, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige ydelser
Der er et voksende behov for selvorganisering i civilsamfundet, som giver grobund for skabelsen af
sociale kooperativer.
Det danske perspektiv
En lang tradition for en samproduktiv tilgang på det danske arbejdsmarked
Man kan på en vis made sige, at der ere n lang tradition og historie for samproduktion (i betydningen tværgående samarbejde) i den danske arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik i og med, at
den danske model bygggerr på samarbejde mellem arbejdsmarkeds parter – fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer med staten som en tredje part.
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Samproduktion er et nyt perspektiv
Viften af reformer I den danske beskæftigelseslovgivning fra de senere år har I voksende grad haft
focus på samproduktion (eller snarere samskabelse). Det gælder især ændringer i lovrammen I forhold til fleksjob, førtidspension og sociale ydelser til psykisk sårbare borgere. Et hovedmål er, at
professionelle i jobcentre og i social- og sundhedsforvaltninger skal møde borgerne ud fra en mere
inkluderende og involverende tilgang. Således er det en grundlæggende idé, at borgerne skal opfatte sig selv som ansvarlige for deres egen situation. De skal også inddrages meget mere aktivt
end tidligere i en bæredygtig planlægning og beslutningsproces omkring deres egen situation og
deres eget beskæftigelsesperspektiv.
KL – Kommunernes Landsforening – refererer I det følgende citat til konceptet velfærdsalliancer,
som på flere måder svarer til idéerne bag samproduktion:
“Velfærd er ikke bare lig de ydelser, der produceres af det offentlige – og særligt af kommunerne. Velfærd skabes i fællesskab. For at opretholde og videreudvikle velfærden i Danmark kræver det, at kommunerne finder nye veje til at løse deres opgaver.
En af vejene er at nytænke og styrke samspillet mellem det offentlige, borgerne selv, lokalsamfundet og det private erhvervsliv. Vi skal udvikle det, vi kalder fremtidens velfærdsalliancer…”

Samproduktion i tæt samspil med det aktive medborgerskab
I kølvandet af de nye lovrammer ser vi en voksende opmærksomhed på samproduktion i de danske indsatser, baseret både på teoretiske og praksis-orienterede erfaringer og bidrag fra den europæiske kontekst. I den danske sammenhæng er begrebet om samskabelse stærkest I fokus. Mange
kommuner udvikler således nye lokale politiske strategier til fremme af samskabelse/samproduktion i tæt samspil med bestræbelser på at styrke aktivt medborgerskab.
Hensigten er at kvalificere borgerne til at blive mere engagerede og motiverede i forhold til at ændre deres egen situation, herunder deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Med et slogan handler
det om at tale med borgerne, frem for at tale om borgerne i den kommunale indsats.

Tværfaglige rehabiliterende teams i alle kommuner
Som et led i arbejdsmarkedsreformerne har alle danske kommuner etableret såkaldte tværfaglige
rehabiliterende teams. Målet er at sikre, at alle relevante fagprofessionelle kvalifikationer og kompetencer bliver bragt i spil i sager om borgere med nedsat arbejdsevne. Idéen er således at sikre et
helhedsorienteret perspektiv og en både tværfaglig og tværsektoriel koordinering i planlægningen
af indsatserne på tværs af kommunale forvaltningsgrene og ”siloer”. De rehabiliterende team består generelt af repræsentanter fra beskæftigelsesindsatsen samt den sociale og sundhedsfaglige
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indsats, herunder også praktiserende læger og andre relevante eksterne aktører. Hvert team udpeger en teamkoordinator.
De tværfaglige rehabiliterende teams beskæftiger sig med særlige sager, hvor eksempelvis psykisk
sårbare og syge borgere kan blive henvist til særlige ressourceforløb og afklaringsforløb, hvor også
arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner kan være inddraget i borgernes individuelle planer.
Sammenfattende kan disse team anses for at udgøre en form for samproduktiv, lovbaseret praksis.

Jobpakker som en samproduktiv beskæftigelsespraksis
Som et andet eksempel kan nævnes de såkaldte jobpakker. Som led i partssamarbejdet på det
danske arbejdsmarked udviklede DA, LO og KL for en årrække siden de såkaldte jobpakker. Idéen
var oprindeligt at udvikle og afprøve bæredygtige metoder til at fremme arbejdsmarkedstilknytningen blandt psykisk og fysisk sårbare borgere med etnisk minoritetsbaggrund.
Målet med jobpakkerne var at sikre et tværgående samarbejde omkring jobskabelsesprocessen for
sårbare borgere med udgangspunkt i den såkaldte håndholdte indsats og trappemodellen.
Nu om stunder anvendes jobpakke-konceptet primært som brancherettede pakker i en lang række
danske kommuner og jobcentre. Selv om pakkerne ikke oprindeligt byggede på samproduktionsbegrebet, sigtede de i praksis på at forbedre og effektivisere arbejdsmarkedsindsatsen og beskæftigelsen for sårbare borgere gennem et tværgående og samproduktivt samarbejde mellem relevante aktører på tværs af den offentlige og private sektor – og med borgeren som centrum for
planlægningen af en behovsorienteret og fleksibel beskæftigelsesindsats.
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Tillæg 3 – Praktiske eksempler fra England
De følgende er eksempler på samproduktion i praksis i England baseret på de 6 hovedprincipper.
1. En styrkebaseret tilgang
Der er mange positive eksempler på hvordan det er muligt at arbejde professionelt i psykiatrien
baseret på en styrkebaseret tilgang, både i strategiske projekter og i klinisk praksis.
Et eksempel på et strategisk initiativ er Mersey Care NHS Foundation Trust’s ‘No Force First’ strategi. Formålet med dette program er at nedbringe brugen af medicin og fysisk tvang. At benytte
en styrkebaseret tilgang vil sige at brugerne blev ligeværdigt involveret i at planlægge strategien.
Borgere, som havde været udsat for traumatiske situationer som fysisk tilbageholdelse, havde mulighed for at fortælle deres historier, således at der kunne banes vej for kreative og innovative
ideer til erstatning af unødvendige regler og restriktioner. I denne tilgang bliver alle involverede
parter anerkendt.
En styrkebaseret tilgang kan blive integreret I klinisk praksis på mange måder. Et hovedpunkt er
personlige recovery planer, som bliver samproduceret af den professionelle og borgeren. Der kan
benyttes mange typer skemaer, men en personlig recoveryplan er en udviklingsproces, som understøtter mennesker i at forstå og erkende deres egen tilstand og oplevelse heraf. Processen understøtter mennesker i at kunne identificere, hvad der hjælper og hvad der ikke hjælper, hvordan
man kan mærke at den mentale sundhed bryder sammen og hvordan man kan undgå udløsende
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faktorer. Planen indbefatter ikke kun,hvad systemet kan tilbyde, men også hvordan borgeren selv
kan håndtere sin situation og hvilke ressourcer og netværker som er til rådighed.

2. Bygge på personens allerede eksisterende kompetencer
Der er mange eksempler på dette i England, for eksempel Recovery Colleges og IPS (Individual Placement and Support). Recovery Colleges giver borgere, professionelle, familier og lokalsamfund
mulighed for at udvikle kompetencer og nye færdigheder via en pædagogisk tilgang til at lære at
leve et liv ud over sygdommen.
I Mersey Care NHS Foundation Trust giver Recovery College ikke kun mulighed for at lære noget
om en helbredstilstand og håndtere denne tilstand, men også for at lære nye færdigheder såsom
at lave tegneserier og stand up komik.

3. Fællesskab og gensidighed
Routes out of Prison (RooP) projektet i Skotland er et eksempel på et projekt, som udvikler fælles
ansvarlighed for alle involverede. De indsatte tilbydes støtte fra coacher, som selv har siddet inde.
Der er fælles ansvarlighed mellem coachen og den indsatte. Peerstøtte modellen gør borgeren til
en aktiv deltager i processen.

4. Peer Støttenetværk
SUN (Service User Network) projektet i Croydon tilbyder borgere med følelsesmæssige problemer
og adfærdsvanskeligheder et peer støttenetværk. Peerstøtten skal opbygge strategier og give borgerne muligheder for social kontakt i en krisesituation, hvor de kan møde nye mennesker og deltage i fritidsaktiviteter, hvorved de får kontakt til nærmiljøet, som kan få en terapeutisk funktion.
Peer støttenetværksmøderne bliver faciliteret af en professionel, men hovedvægten ligger på at
dele og værdsætte erfaringer og oplevelser og på at opfordre til at opbygge et uformelt netværk
uden for selve møderne.

5. Fleksible roller
Brugen af peer støtte i psykiatrien er en måde at nedbryde faste fagroller. Peer støtterollen bliver
anerkendt som en professionel rolle i fagovergribende team og levet erfaring værdsættes på lige
fod med andre former for professionel kvalifikation. Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation
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Trust benytter over 50 peer støttemedarbejdere i psykiatri og misbrugsbehandling. Peer støttemedarbejdere indfører recovery- og styrkebaserede tilgange, som påvirker traditionelle faglige
grænser.

6. Facilitere snarere end aflevere ydelser
Netværk Beskæftigelse, Mersey Care NHS Foundation Trust’s IPS service støtter borgere i at finde
arbejde, som er egnet til at bygge på et faciliteringsprincip. Borgerne opfattes som mennesker,
som kommer med færdigheder, talenter og erfaringer, som vil hjælpe dem med at finde beskæftigelse. Jobkonsulenter fungerer som facilitatorer i arbejdssøgningsprocessen, som støtter borgerne
i at identificere deres færdigheder og træffe informerede valg.

Tillæg 4 – Fordele ved samproduktion
Det økonomiske imperativ
Samproduktionstiltag bliver over hele verden set som en måde at forsyne borgere med langvarige
sundhedsproblemer med mere økonomisk gunstige ydelser. I England koster en tredjedel af borgere med langvarige sundhedsproblemer billioner hvert år. NHS skønner, at det ville kunne spare
billioner at samproducere ydelser, som involverer patienter, deres familier og lokalmiljø mere direkte .
Der er forskningsevidens for det forhold, at peerstøtte forbedrer borgernes sundhed, hvilket reducerer hospitalsophold, lægekonsultationer og udrykninger. Samproducerede ydelsestyper er en
del billigere end kliniske interventioner og der opnås også bedre longituditionelle effekter.
Et eksempel er Service User Network (SUN) projektet i Croydon, England.
SUN fokuserer på patienter med langvarige psykiske og adfærdsmæssige problemer. Brugen af
peerstøtte reducerede forventede hospitalsbesøg fra 725 til 596 (18 %), reducerede uplanlagte besøg fra 414 til 286 (31 %), reducerede akutberedskab med 30 %, og reducerede den totale tid tilbragt i hospitalsregi fra 330 til 162 dage (51%).
(Nesta, Innovation Unit and nef 2012)
Forbedre sundhed og livskvalitet
Der er mere og mere evidens for at brug af samproduktion er gavnlig for borgene med langvarige
sygdomsforløb.
Det bidrager også til at udvikle borgernes kompetencer, hvilket kan indvirke positivt på deres recovery og føre til andre gavnlige forandringer i deres liv.
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(Rethink Mental Illness, 2015)
Der er foretaget en solid forskningsbase om samproduktionens fortjenester. For eksempel har en
evaluering af Earls Court Health and Well-being Centre, hvor der arbejder et team af forskere, som
også er brugere, vist at alle brugere generelt opnåede en forbedring på 60% på deres livskvalitetsscore, hvilket reducerede brug af undersøgelser med 30% og hospitalsindlæggelser med 60%.
Der er også en positive effekt på de brugere, som også fungerer som peerstøttepersoner i samproduktion :
‘den eneste grund til at jeg har det så godt er, at jeg har så travlt med at hjælpe andre’.
(Nesta, 2012)
Formindske social isolation
Disse effekter er særlig tydelige i psykiatrien. De borgere, som har mange sociale kontakter og relationer, udviser bedre psykisk sundhed, især hvis de også har en funktion på arbejdsmarkedet.
Brugen af peerstøtte i samproduktion støtter borgenerne i at etablere sociale kontakter.
I et literaturstudie i 2013 konkluderede nef :
‘Det stærkeste tema I litteraturen relaterede til resultater med hensyn til forbedrede sociale netværk og inklusion, herunder stærkere bånd til venner og familie, en reduceret følelse af stigmatisering grundet psykisk problematik og en højere grad af tilhørsforhold til lokale grupper, netværk
og interessefællesskaber. ’
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Tillæg 5 – samproduktion case studies
Italiensk Case study – Piani Personalizzati della Regione Sardegna (Personaliserede planer i Regione Sardegna)
Organisationens navn: Regione Autonoma della Sardegna
Ifølge lov 162/1998, skal regionerne indberette til centraladministrationen hvilke tiltag de iværksætter overfor borgere med handicap. Med den regionale lov 2/2007, art. 34, indførte Sardinien
individuelle planer for borgere med handicap (http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=2770&idscheda=288065).
Disse planer etableres og implementeres i et samarbejde melem de lokale myndighder, foreninger i den 3.
sektor, borgere med handicap og deres familier.

Regionen allokerer midler til kommunerne til at realisere individuelle planer i social og sundhedssektoren for børn, unge, voksne og ældre borgere med handicap.. Disse planer skal udfolde borgerens potentialer, støtte den sundhedsmæssige behandling og bidrage til integrationen i familie,
skole og samfund.

•
•
•
•

De følgende aktører indgår i de individuelle planer:
Uddannelsesinstitutioner ( til 65 år)
Hjemmepleje
Dagcentre (centri diurni assistenziali);
Indlæggelse I sociale og sundhedsmæssige strukturer (op til 30 dageom året);
Idræts- og sociale aktiviteter ( til 65 år).
Planen opstilles i samarbejde med familien og – hvis det er nødvendigt- med sundhedsorganisationer på grundlag af to evalueringsskemaer : et sundhedsevalueringsskema :

•

•

skemaet vurderer borgerens grad af autonomi og handicap. Skemaet skal underskrives af den
læge, som følger borgeren.
et socialt evalueringsskema med den information, som er nødvendig for opstillingen af den individuelle plan ( alder, tidligere behandling, familiære og sociale forhold, uddannelse og beskæftigelse). Dette skema skal udfyldes af sagsbehandleren, de kommunale ansvarlige myndigheder,
borgeren eller dennes værge. På basis af de to skemaer giver kommunen planen points for at
kunne afgøre allokeringen af midler. Derefter afgør regionen den endelige financiering. Regionen
er ansvarlig for monitoreringen og evalueringen.
Samproduktionen aktiveres i udførelsen af forløbet . Kommunen har følgen muligheder :
direkte: de leverer ydelsen til borgeren;
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•

indirekte: borgerne eller værgen laver en kontakt med professionelle aktører .
Familien får hjælp af lokale foreninger.
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Appendix 6 – resultat af fokusgrupper
Det hollandske perspektiv
Samproduktion
De fleste deltagere i fokusgrupperne kender ikke begrebet samproduktion, men efter at have set
Armsteins stige og hørt om ZOG MHs projekter, forstod de, hvad det går ud på. De syntes alle sammen at samproduktion er vigtigt og at det angår alle aktører. Mange deltagere sagde at de har
ideer til at forbedre sundhedssystemet fordi de er brugere af det . I samproduktion bliver alle aktører ligeværdige.
Kun få deltagere havde erfaringer med samproduktion med andre organisationer end ZOG MH. En
deltager sagde: “Jeg har oplevet at der ikke blev taget hensyn til mine ønsker. Senere kom jeg med
i et projekt hvor vi sammen med nogle frivillige så på, hvad der kunne være gavnligt i den givne
situation. Der var et team for hele familien, alle familiemedlemmers ønsker og ideer blev taget alvorligt og vi kom frem til løsninger, som alle kunne gå ind for ”.
En deltager fortalte at samproduktion ikke havde fungeret særlig godt for ham. “Jeg have en ide
om hvordan unge skulle håndtere vise problemer og jeg lavede et projektudkast, som jeg fik lov til
at forelægge for kommunen. De ville gerne gå videre med projektet. Jeg ville gerne arbejde med
det, men det ønskede de ikke, de ansatte en anden”.
Fordele ved at samproducere i sundhedssektoren
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Deltagerne nævner følgende fordele og værdier : mere fokuseret indsats, større chance for succes,
sparer tid og penge, forøget selvtillid, anerkendelse, lighed, empowerment, bedre kommunikation.
Et eksempel : ” Jeg kendte en bedre made at læsse lastbiler, de lod mig demonstrere det. Andre
firmaer kopierede metoden, den var hurtigere og reducerede derfor omkostninger ”.
Følelse af ligeværd
De fleste deltagere lægger vægt på at samproduktion er vigtig på alle planer. Alle aktører skal inkluderes.
Det er vigtigt at der I samproduktion er en person, som monitorerer projektet, en person som tager teten, samler al information og kommunikerer godt med alle parter
“Mit barn er syg og skal til mange specialister. Familien har overblikket og styrer processen og
kommunikationen”.
Deltagerne nævnte også at der skal gives råd og vejledning på et ligeværdigt niveau, således at beslutningskompetencen kan ligge hos deltagerne.

Det italienske perspektiv
Samproduktion
Deltagerne syntes godt om samproduktion. De ser en udfordring i at opretholde en ligeværdig relation mellem aktørerne.
I sundhedssektoren på regional niveau findes der ikke eksempler på samproduktion, som involverer borgere med psykiske problemer på en aktiv og ligeværdig måde. Borgerne opfattes som modtagere af ydelser, ikke som samproducenter.
Deltagerne I fokusgruppen havde ingen erfaringer med samproduktion, men de har planer om at
lave en forening, som kan fremme deres integration på arbejdsmarkedet. Samproduktion kan
være et udgangspunkt for foreningen.
Fordele ved at samproducere i sundhedssektoren
Det regionale sundhedssystem er ikke gearet til samproduktion. Deltagerne siger at samproducerede sundhedsydelser vil gavne både dem selv og deres familier.
Borgerne kunne få en aktiv rolle i samfundet.
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Følelse af ligeværd
Deltagerne mente at organisationer bør forstå at samproduktion har en økonomisk og kvalitativt
effekt. Organisationerne bør involvere forskellige typer aktører og sikre, at alle er lige vigtige og
har den samme funktion i implementeringen. Organisationerne bør støtte og coache aktørerne for
at sikre ligeværd.

Deltagerne foreslog følgende :
Synergi mellem aktørerne

-

Lige deling af opgaver og ansvar
Klar definition af hver aktørs rolle i projektet

Bibliografi
NESTA (2012), People Powered Health Co-production Catalogue
NESTA (2012), Working towards People Powered Health – Insights from Practitioners
Alba Reape and Professor Louise M Wallace (2010), What is Co-production?
Rethink Mental Illness (2015), Co-production in Commissioning – Getting Started
Julia Slay and Lucie Stephens (2013), Co-production in Mental Health – A Literature Review
Patricia Deegan, Ph.D. and Robert Drake, M.D. Ph.D (2006), Shared Decision Making and Medication Management in the Recovery Process. Retrieved from: http://ps.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/ps.2006.57.11.1636

Page 32 of 32

Equality in Learning
www.equilcoproduction.eu

c e s i e
the world is only one creature

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

