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FAGLIGHED OG SAMARBEJDE I ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDER
God opgaveløsning og suveræne resultater kommer ikke af høj faglighed – alene. Når ansatte i organisationer 
leverer høj værdi, er det fordi der opstår en særlig synergi, hvor faglighed og samarbejde spiller sammen. Til 
glæde for de mennesker, de skaber værdi for, altså borgerne. Og til gavn for de ansattes trivsel. Ræk mig lige 
samarbejdet – tak! handler om, hvordan du bliver medskaber af et højtydende professionelt samarbejde. Når 
samarbejdet for alvor svinger, er det fordi du og dine kolleger har rakt ud efter det. Det ville være skønt, hvis 
det kom af sig selv. Det gør det bare ikke. Det skabes af medarbejdere og ledere – sammen. 

Når du har læst bogen, vil du for eksempel kunne svare på:

• Hvad får man øje på, når samarbejdet vægtes lige så højt som fagligheden? Og hvorfor er det så let at overse 
eller undervurdere det første?

• Hvorfor skal lederen nogle gange afmontere løsningsautomaten? Og hvad gør medarbejderne så?
• Hvordan bliver man fri for omsovs, konfliktskysovs og sjatpisseri af brok? Og hvad sætter man i stedet?
• Hvad sker der, når de faglige kæpheste løber løbsk? Og hvordan tøjler man dem?
• Hvor mange ansatte kan egentlig komme ud af en kattelem på én gang?
• Hvad får man øje på, når man bliver tilskuer til sin egen virkelighed?         
• Og kan det virkelig passe, at modstand slet ikke findes?

Bogen handler om de egenskaber, som råstoffet samarbejde besidder. Den inspirerer til, hvordan du kan bruge 
egenskaberne til at skabe fantastisk samarbejde. Og den giver en grundlæggende forståelse af, hvorfor samar-
bejdet hele tiden kan og skal udvikles!

OM FORFATTERNE
René Jensen og Finn Salomonsen er specialister i forbedring af samarbejde i små og store organisa- 
tioner. Sammen med Michael Sandborg har de siden sidste århundrede drevet konsulentvirksomhed – i dag 
under navnet De-tre. Gennem coaching, rådgivning, supervision, temadage, konflikthåndtering, foredrag og 

lederuddannelser har de hjulpet mere end 25.000 ledere og 
medarbejdere i hele landet. Hovedsageligt i offentlige orga-
nisationer, hvis primære fokus er ”menneskearbejde”. Altid 
med et ufravigeligt fokus på at gøre det komplekse enkelt og 
håndterbart for kunderne – en metode De-tre har udviklet 
siden begyndelsen i 1998. 

Kontakt for interview, anmeldelse og omtale:
René Jensen: 20 22 62 63, rene@de-tre.dk
Finn Salomonsen: 61 66 20 22, finn@de-tre.dk
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