Træningsforløb i anvendelse af På TVÆRS-modellen i
tværgående samarbejdsgrupper
Træningsforløbet er for dig, der er tovholder, projektansvarlig eller lignende i en tværgående gruppe, og
som har brug for et værktøj, der kan bidrage til at styrke det tværgående samarbejde – og dermed
kvaliteten af de opgaver I løser sammen.

Kvalifikationsbeskrivelse
Målet med træningsforløbet er, at du efter endt forløb har opnået viden om og praktisk erfaring med:
o
o
o
o

Forståelse af På TVÆRS-modellen som diagnose- og dialogværktøj
Erfaring med anvendelse af modellen
Viden om tværgående handlemuligheder
Viden om og erfaring med facilitering af udviklingsaktiviteter

Efter træningsforløbet har du opnået den fornødne viden til i egen og lignende tværgående grupper at
kunne anvende modellen.

Indholdsbeskrivelse
På træningsforløbet stiller vi skarpt på anvendelsen af På TVÆRS-modellen som diagnose- og
dialogredskab til at styrke samarbejdsprocesser i tværgående grupper.
På TVÆRS-modellen er et diagnose- og dialogværktøj udviklet på baggrund af flere års følgeforskning med
fokus på tværgående samarbejds- og beslutningsprocesser på toplederniveau i sundhedssystemet.
Værktøjet er bygget op omkring seks indsatsområder, som er afgørende for succesfulde tværgående
samarbejder. Ved hjælp af en række spørgsmål med udgangspunkt i de seks indsatsområder er det muligt
at ”tage temperaturen” på det tværgående samarbejde og diagnosticere udfordringer og potentialer.
Samtidig tilbyder modellen en række handlingsanvisninger, som på forskellig vis kan styrke samarbejdet
med udgangspunkt i de identificerede udfordringer og potentialer.
På træningsforløbet arbejder vi både med forståelsen af På TVÆRS-modellen som værktøj til at styrke det
tværgående samarbejde, den praktiske anvendelse af modellen, diagnosetolkning samt hvordan konkrete
handlinger kan igangsættes på baggrund af diagnosen.

Struktur og arbejdsbelastning
Træningsforløbet består af i alt tre sessioner fordelt over en periode på ca. fire måneder.
1. Session (primo september 2018)
o Introduktion til På TVÆRS-modellen som diagnose- og dialogredskab
o Forberedelse af anvendelse af På TVÆRS-modellen i din hjemmeorganisation
I mellemrummet mellem 1. Session og 2. Session anvendendes modellen i din
hjemmeorganisation.
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Obs. det er ikke nødvendigt med planlagte, tværgående møder i mellemrummet, for at kunne
anvende modellen.
2. Session (primo oktober 2018)
o Bearbejdelse af resultater fra anvendelse af modellen
o Forberedelse af handlinger på baggrund af resultater fra anvendelse af modellen
I mellemrummet mellem 2. Session og 3. Session arbejder du med de forberedte
handlinger i din tværgående gruppe. Du får ligeledes besøg af en underviser med henblik
på sparring på handlinger og facilitering.
3. Session (ultimo januar 2019)
o Erfaringsopsamling fra 1. Session og 2. Session
o Forberedelse af ”næste skridt”

Praktisk information
Udbyder af forløbet

Delendorff Advisory

Undervisere

Helle Wind Poulsen, seniorkonsulent
Lea Mejlholm, udviklingskonsulent

Sted

Delendorff Advisory, Fredens Torv 2, 1. 8000 Aarhus C

Kursister

Tovholdere, projektansvarlige eller lignende i en tværgående gruppe

Undervisningsform

Vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbejde og individuelt arbejde

Prise for deltagelse

9.000 kr. pr. kursist (prisen er eksklusiv moms)

Kontakt Seniorkonsulent, Helle Wind Poulsen for yderligere information om træningsforløbet, tilmelding eller
lignende på mail hwp@delendorff.com eller tlf. 61696377.
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