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Cheferne sidder i midten af den 
kommunale opgaveløsning – både 
som ansvarlige ud i de respektive 
centre, som knudepunkt for den 
tværgående sammenhængskraft og 
som et centralt led i kæden. Det er 
krævende og fordrer maksimalt 
samarbejde. Meget går godt, men 
der er også et uudnyttet potentiale at 
høste. 

Dette har Væksthus for ledelse taget 
op i publikationen: Stærkt 
samarbejde i chefgruppen -
Lederweb. 

Fokus i dag

7 anbefalinger til et stærkt 
samarbejde i chefgruppen -
Lederweb

https://www.lederweb.dk/udgivelser/chefsamarbejde/
https://www.lederweb.dk/artikler/7-anbefalinger-til-et-staerkt-samarbejde-i-chefgruppen/
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Agenda

Lidt historik og projektets baggrund

Projektets fund og læring

Jeres refleksioner og dialog
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• Ingen daglig leder tæt på, men en KD for bordenden, når I mødes
• Samspil med direktionen, som etablerer nogle særlige relationer
• Alle har tætte(re) arbejdsfællesskaber ud i deres centre
• Kerneopgaven er til tider uklar, men fokus på det tværgående i kommunen
• Stærke gruppedynamikker
• Balancer mellem centerfokus og det fælles kommunale

Hvorfor er chefgruppen noget særligt?



Ikke særlig meget hverken 
forskning eller dokumenterede 
erfaringer om chefgruppen som 
arbejdsfællesskab

https://www.wiley.com/en-in/Executive+Teams-p-9780787910235
https://dpf.dk/produkt/bog/frygtloese-lederteam
https://www.amazon.com/Senior-Leadership-Teams-Center-Public/dp/1422103366
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Fra VIA
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Fra Region Midt
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• Teaming is a verb. It is a dynamic activity, not a bounded, static 
entity. It is largely determined by the mindset and practices of 
teamwork, not by the design and structures of effective teams. 
Teaming is teamwork on the fly. It involves coordinating and 
collaborating without the benefit of stable team structures, 
because many operations like hospitals, power plants, and 
military installations require a level of staffing flexibility that 
makes stable team composition rare. In a growing number of 
organizations, the constantly shifting nature of work means that 
many teams disband almost as soon as they've formed. You 
could be working on one team right now, but in a few days, or 
even a few minutes, you may be on another team.

Teaming – A. Edmonson



18



Styring og 
lederskab

Resultater

Gruppedynamik

Ledelsesrum

Den øverste direktør 
har klare forventninger 

til chefgruppen

Direktionen sætter 
rammer for 

samarbejdet

Chefgruppen får 
ansvar og involveres i 

beslutninger

Cheferne dyrker de 
indbyrdes personlige 

relationer

Cheferne har fokus på 
den fælles 

ledelsesopgave

Cheferne har 
engagerer sig i 

hinandens områder og 
tør være uenige

Cheferne samarbejder 
med det politiske 

niveau



Chefgruppeevaluering 
som en udviklings- og 
læringsorienteret 
tilgang
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Det fælles VI i 
kommunen/chefgruppen

Det nære VI i eget center og 
leder/medarbejdergruppe

Et skift i fokus – og et spørgsmål om forpligtende tilhørsforhold

Jeg Vi JegDet nære 
VI

Det fælles 
VI

Det nære  
VI



Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed er fundamentet under højtpræsterende teams. Det 
fremmer et klima, hvor:

› Mennesker er trygge og tillidsfulde ved at udtrykke sig og være sig selv
› En gruppe gør det muligt for dens medlemmer at tage risici, tale om 

bekymringer og begå fejl
› Vi ikke er bange for at blive ”straffet” eller ydmyget (ingen 

interpersonelfrygt)
› Der ikke er ”ødelæggende empati til stede
› Alle kan lære nyt fordi ingen bruger energi på at forsvare sig
› Vi udfordrer og forstyrrer hinanden konstruktivt

LAVE STANDARDER HØJE STANDARDER

HØJ 
PSYKOLOGISK 
TRYGHED

Komfortzonen Lærings- og præstationszonen

LAV 
PSYKOLOGISK 
TRAYGHED

Apatizonen Frygtzonen



Hvad bestemmer valg af samarbejdsform…

Hvordan indretter I jeres 
samarbejdsform(er), så de(n) er rettet 
mod kerneopgaven samtidig med, at I 
bruger tiden fornuftigt, trives, lærer nyt og 
realiserer jeres samlede potentiale?

Balancer mellem:

• Team
• Gruppe
• Teaming
• Arbejdsfællesskab/PLF

Chefgruppen

Produktions
rum

Socialt rum
Udviklings

rum



Fortællingers potentiale
• Et individ oplever mening og sammenhæng i 

tilværelsen gennem sit livs historier. En 
livshistorie er en hvilken som helst fortælling, 
som mennesket forstår sit liv ud fra, og denne 
livshistorie opstår i et samspil mellem at blive 
fortalt og selv at fortælle. 

• Mennesket er en fortælling; i dette består dets 
identitet.

Jan Kjærstad

Identitet

Hvad vil I kalde jer? Og hvad 
betyder det for fortællingerne om jer 

– både internt og eksternt?



29

Når virkeligheden møder teorien!

• Vedkend jer vilkårene og legitimer følelserne 
(fra følelser som affaldsprodukt til følelser som 
drivkraft)

• Afstem ambitionsniveauet og behovet for 
teamsamarbejde

• Forebyg konflikter og reparer relationer fremfor 
undgåelse

• Opsnap temaer og match møderammer
• Sørg for den individuelle succes
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Hvis I vil præstere og samarbejde på en 
måde, hvor I får det absolut bedste ud 
af hinanden og realiserer jeres fulde 
potentiale, hvilke konklusioner, læring 
og handlinger springer så ud af det 
forrige (plus jeres egne erfaringer)?

Refleksioner på baggrund af oplægget i 
øvrigt…

Når I opnår mere end forventet…



Tak for denne gang ☺


