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HELHED OG SAMMENHÆNG 
I MYNDIGHEDSARBEJDET
19. ÅRSKONGRES

Kom til Substans’ årskongres og hent inspiration til 
myndighedsarbejdet med helhed og sammenhæng 
fra dygtige teoretikere og erfarne og inspirerende 
praktikere fra udvalgte kommuner.

Der har aldrig før været større interesse for helhedsori-
enteret sagsbehandling, end der er lige nu. Derfor har 
Substans sat temaet ’Helhed og sammenhæng i myn-
dighedsarbejdet’ på plakaten til denne årskongres for 
myndighedspersoner.
Kravene om helhed og sammenhæng i kommunerne 
bliver kun større og større, så helhed og sammenhæng 
er ikke et ”nice-to”, men et absolut ”need-to”. Dog er der 
meget forskellige rammer og meget forskellig praksis 
omkring helhedsorienteret sagsbehandling i kommu-
nerne – og der er mange forskellige svar på spørgsmål 
som:

• Kræver en fælles dagsorden med borger, pårørende, 
civilsamfundet, andre forvaltninger og sektorer i virkelig-
heden ekstra ressourcer? 

• Betyder kravene om helhed og sammenhæng mon, at 
vi går fra at være specialister til generalister? 

• Hvilke sager skal vi koordinere og give råd og vejled-
ning omkring? Og hvilke sager der er ”lette” og blot skal 
sagsbehandles på skrivebordet?

• Understøtter systemet, som f.eks. lovgivning og kla-
geinstanser, at kommunerne inddrager pårørende, frivil-
lige og civilsamfundet i løsningerne? 

• Hvad gør vi, når helhed og sammenhæng også stiller 
krav til effektivitet og hurtige sagsbehandlinger?

De forskellige oplæg giver forskellige svar på nogle af 
de mange spørgsmål, der er til helhed og sammen-
hæng i myndighedsarbejdet, og giver dig anledning til 
at reflektere over, hvordan I gør i dag og måske også 
bør gøre fremover.

På årskongressen vil du blandt andet møde forfatteren 
til bogen ”Relationel koordinering i praksis”, Bo Vester-
gaard, der går mod tendensen og fortæller om, hvor-
for siloerne, ifølge ham, ikke skal rives ned. Han mener 
nemlig, siloerne opbygger solid og dyb faglighed. 

Bliv inspireret af Furesø og Gribskov Kommune, der 
fortæller om deres forskellige frikommune projekter om 
”Sammenhængende borgerforløb”. 

Du vil også opleve et oplagt monopol med myndig-
hedschefer og en politiker, der skal forholde sig til de 
dilemmaer, som I oplever i hverdagen i forhold til hel-
hed og sammenhæng.

Carsten Hornstrup, der er medforfatter til bogen ”Re-
lationel kapacitet”, kommer og fortæller, hvordan og 
hvorfor han mener, at en af nøglerne til sammenhæn-
gende borgerforløb ligger i et skifte fra myndighed til 
bemyndigelse. 

Dét og meget mere kan du se frem til på Substans’ 
19. årskongres. Udover oplæggene gør vi det igen i år 
muligt at deltage i to workshops mandag eftermiddag 
(se beskrivelsen af de mulige workshops  

Vi i Substans teamet ser frem til at se dig på Trinity i 
Fredericia i nye skønne omgivelser til årskongres for 
myndighedspersoner 5. og 6. november 2018. 
 

De overordnede ledetråde 
for årskongressen er: 

• Helhed i sagsbehandlingen: på tværs af para-
graffer. Hør hvad Ankestyrelsen vægter.

• Helhed i løsningen: Aarhus Kommune giver de-
res bud på inddragelse af frivillige og Kerteminde 
Kommune på trinvis tænkning omkring løsningerne

• Sammenhængende borgerforløb: et bud på net-
værksmøder som er centralt i Furesø Kommune.

• Sammenhængende udskrivelser: Københavns 
Kommune deler deres erfaringer med fremskudt 
visitation de seneste 10 år. 

• Sammenhængende rehabiliteringsforløb: Aalborg 
Kommune inspirerer til at tænke i efterbehandling. 

• Helhed i er fagligt og organisatorisk perspektiv – 
Bo Vestergård giver sit bud på siloernes betydning 
for fagligheden og Carsten Hornstrup på værdien 
af relationel koordinering.

• Helhed i et styringsperspektiv: Gribskov Kommu-
ne deler deres erfaringer med afgivelse af magten 
til beslutninger, og også om økonomi, til lederkol-
legaer.



PROGRAM - 
MANDAG DEN 5. NOVEMBER 
Substans

9.30 - 10.00 // ANKOMST OG KAFFE OG BRØD 

10.00 - 10.05 // VELKOMST,
PRAKTISKE OPLYSNINGER M.M. 

10.05 - 11.30
BYG BRO MELLEM SILOERNE
Bo Vestergaard, proceskonsulent, Cand.scient.adm. 
fra Aalborg Universitet, forfatter til bogen ”Byg bro mel-
lem siloerne” og ”Relationel koordinering i praksis”.
Når vi er organiseret i fagligt opdelte sektorer, der hele 
tiden bevæger sig mod en stadigt større specialisering, 
hvordan håndterer vi da de borgerforløb, der går på 
tværs? Det nytter ikke noget at lave en ny organisering, 
idet der altid vil opstå grænseproblematikker mellem 
fagområder og ledere med ansvar for hver deres. Silo-
erne skal ifølge Bo Vestergaard ikke rives ned. Siloerne 
kan noget godt: opbygge solid og dyb faglighed. Det 
har vi brug for som borgere og patienter. Byg i stedet 
”bro” mellem siloerne i form af nye arbejdsgange, så 
borgeren får den rigtige hjælp, når borgeren er klar. 
Ikke først når organisationen er klar. Det øger kvaliteten 
for borgerne og mindsker det samlede ressourcetræk 
i organisationen. 

Bo præsenterer praksisrettede modeller baseret på 
empirisk forskning samt praktiske faciliteringsværktø-
jer. Værktøjerne er relevante, når personer i koordine-
rende myndighedsfunktioner faciliterer samtaler med 
en gruppe af fagpersoner med henblik på, at der skal 
træffes bedre beslutninger og handles koordineret.

11.30 - 11.40 // PAUSE

11.40 - 12.30 
HELHED I LØSNINGEN - TRIN FOR TRIN
Diana Krogstrup, Leder for Sundhed og Myndighed, 
medarbejder i Sundhed, Myndighed og Psykiatri samt 
Karin Storr, partner i Substans.
I Kerteminde Kommune arbejder man aktivt med hel-
hed i løsningen via en trinvis tænkning på de enkelte 
indsatser. Som understøttende redskab benytter Myn-
dighed en tragttænkning, der for at sikre sammen-
hængen også er præsenteret for udfører og borger. 
Tragttænkningen skal sikre, at der dels tænkes i hel-
hedsløsninger - også på tværs af afdelinger og dels 
tænkes på borgerens og netværkets ressourcer samt 
muligheden for inddragelse af frivillighedsområdet. 

12.30 - 14.00 // FROKOST OG INDKVARTERING

14.00 - 15.45 
VALGFRI WORKSHOP 1 (INKL. KAFFEPAUSE) 
Vælg blandt fem mulige workshops (præsenteres læn-
gere fremme i programmet)

15.45 - 16.00 // PAUSE 

16.00 - 17.45 
VALGFRI WORKSHOP 2 (INKL. FRUGTPAUSE)

19.00 // MIDDAG

20.30 // MUSIKALSK INDSLAG

ÅRSMØDE 2019 // PROGRAM



PROGRAM - 
TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 
Substans

9.00 - 10.00 
SAMLING AF SAGSBEHANDLINGEN ÉT STED: 
SAMMENHÆNGENDE BORGERFORLØB
Projektleder Christian Buskjær og tværgående sagsbe-
handler Ditte Lange, ’Sammenhængende borgerforløb’ 
– Furesø Kommune.
I Furesø er kerneelementerne at finde recepten for 
borgerinddragelse, netværksmøder og koordinering 
på tværs af beskæftigelse socialområdet og sund-
hedsområdet. Det handler om at skabe fælles mål 
og retning, når mange fagligheder mødes med afsæt 
i borgernes behov. At borgerne er meddesigner og 
medansvarlig på løsninger, og at sagsbehandlingen 
tager sit afsæt i borgenes beskrivelse af løsninger 
fremfor i de paragraffer og standardtilbud, der er på 
hylderne. Det handler om organisering og ledelse på 
tværs af specialiserede enheder. Og det handler om 
at balancere specialisering med tværfaglighed for at 
tilbyde én samlet plan for enkeltpersoner og familier. 
Ditte og Christian deler både de succeser og udfordrin-
ger, de møder. I får i dette oplæg også fornøjelsen af at 
høre borgerens stemme: hvordan er det at være en del 
af Sammenhængende borgerforløb, og hvilken forskel 
gør det reelt?

10.00 - 10.15 // PAUSE

10.15 - 11.00 
MADS OG MONOPOLET
Vi gentager successen fra sidste år med Mads og 
monopolet, hvor I som deltagere får lov til at udfordre 
to myndighedschefer og en politiker. Hvordan kan de 
hjælpe jer med at løse de dilemmaer, I oplever i prak-
sis, når I skal leve op til de mange forventninger til hel-
hed og sammenhæng? I vil blive inddraget i dialogen 
og får mulighed for at forholde jer til dilemmaer, vi har 
hentet fra jeres hverdag. Vi har sammensat et panel af 
mennesker med holdninger og forskellige perspektiver 
på helhed og sammenhæng i myndighedsarbejdet. 
Monopolet består af: Anne Arvel, Leder af Myndighe-
den Bispebjerg/Nørrebro, Københavns Kommune,  Ja-
kob Bovin, leder af visitationen, Halsnæs  Kommune og 
Peter George Harboe, lokalpolitiker i Vejle og lektor ved 
VIA University College. Moderator er Charlotte N. Kjær, 
partner i Substans 

11.00 - 11.15 // PAUSE

11.00 - 12.00 
TÆNKER VI FRIVILLIGHEDSOMRÅDET 
TILSTRÆKKELIGT IND I HVERDAGEN?
Maj Morgenstjerne, sekretariatschef for Frivillighoved-
staden, Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er i 2018 kåret som Europæisk Fri-

villighedshovedstad. Maj Morgenstjerne, vil fortælle om 
de nye samskabende initiativer og tiltag, der er sat i 
gang på de sociale velfærdsområder. Hun fortæller, 
hvordan frivillige kan bidrage til dagsordenen for nye 
veje til velfærd samt understøtte den helhedsorienteret 
og sammenhængende indsats. I oplægget vil der være 
fokus på, hvorfor frivillighedsområdet er vedkommende 
for myndighedsområdet, hvorvidt kommunen bør tage 
styring af indsatserne og hvilke risici, der kan være heri. 
Kan kommunens styring blive et overgreb mod frivillig-
heden, og kan man tale om at være ufrivillig frivillig?
 
12.00 - 13.00 // FROKOST

13.00 - 14.00 
FAGLIGT OPLÆG: RELATIONEL KOORDINERING 
Carsten Hornstrup, ph.d., chefkonsulent i Hornstrup og 
Partners og partner i Relational Coordination Research 
Collaborative ved Brandeis University.
Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende 
pres på ressourcerne og et behov for at håndtere sta-
dig mere komplekse opgaver, der går på tværs af fag-
lige funktioner, afdelinger og organisationer. Det stiller 
krav om at udvikle og lede indsatser, der skaber mere 
sammenhæng i kerneydelsen. 
Carsten Hornstrups oplæg er baseret på forskning i re-
lationel koordination, der viser, at organisationer, som 
har en høj kvalitet i det tværfaglige og tværorganisa-
toriske samarbejde, også har mere tilfredse borgere/
patienter, en højere effektivitet samt en højere social 
kapital. Oplægget tager udgangspunkt i den nyeste 
forskning og Carstens egne erfarninger med relationel 
koordinering i praksis.  

14.00 - 14.15 // PAUSE

14.15 - 15.15 
SE MULIGHEDERNE!
Farshad Kholghi, skuespiller, iværksætter, forfatter og 
debattør. 
Hvordan kan vi bevare motivationen til at se mulighe-
der fremfor udfordringer, når sagsbehandlingen synes 
mere komplekst end tidligere?

Farshad Kholghi vil slutte årskongressen af med at for-
tælle sine egne erfaringer med at holde hovedet højt 
i forandringstider. Han vil give konkrete redskaber og 
inspirere til at se muligheder frem for udfordringer. In-
spiration og ideer der kan bruges i hverdagen, hvad 
enten det gælder arbejde eller privat. 

15.15 - 15.30  
TAK FOR DENNE GANG!
Ved Charlotte Nejmann Kjær og Karin Storr



WORKSHOP
Substans

1. EFTERBYGGELSE - SAMMENHÆNG I REHABI-
LITERINGSFORLØB, AALBORG KOMMUNE
Efterbyggelse er et helt nyt koncept som Aalborg Kom-
mune udbreder gennem visitationen. Vi arbejder sy-
stematisk med forebyggelse og rehabilitering – og nu 
også efterbyggelse. Gennem de tre trin følger vi bor-
gerne hele vejen tilbage til det selvhjulpne hverdagsliv. 
Efterbyggelse er defineret ved at være opfølgning efter 
rehabiliteringsforløb for at forebygge fornyet behov for 
hjælp. En helhedstænkning som virker!
Visitationschef Lone Starbæk Schmidt og fagkonsulent 
Signe Johannesen 

2. ANKESTYRELSEN 
De senere år har der været øget fokus på kravet om 
helhed og sammenhæng i sagsbehandlingen. På 
workshoppen hos Ankestyrelsen tages der igen i år 
udgangspunkt i retssikkerhedslovens § 5, hvor kravet 
om helhedsvurdering i de sociale sager fremgår.
Helhed i sagsbehandlingen betyder, at kommunerne 
skal behandle ansøgning og spørgsmål om hjælp i 
forhold til alle de muligheder, der findes samt belyse 
sagen fra relevante vinkler. Men hvorfor kan kvalitets-
standarderne ikke stå alene i en afgørelse om rengø-
ring, hvis der også er en rask ægtefælle i husstanden? 
Hvordan og hvilke ressourcer hos den øvrige husstand, 
skal indgå i belysningen og dermed afgørelsen – for at 
sikre helhedsvurderingen?
Ankestyrelsen vil give svar herpå og samtidig komme 
ind på hvorfor det er vigtigt, at arbejde med helhed og 
sammenhæng. På workshoppen vil der blive taget ud-
gangspunkt i en række konkrete eksempler hvor der er 
arbejdet med helhedsvurdering, men også eksempler 
hvor dette ikke er sket.
Specialkonsulent Lotte Farcinsen, cand jur., Ankesty-
relsen.

3. STYRING PÅ TVÆRS AF SILOER, GRIBSKOV 
KOMMUNE. 
Hør, hvordan de i Gribskov gør alvor af intentioner-
nebag deltagelse i frikommuneforsøget, om at gøre 
sagsbehandlingen mere enkel og gennemskuelig for 
borgerne. Blandt andet ved gennemgående kontakt-
person, én samlet handleplan og et tæt makkerpar med 
udførerne, så relationen bliver tættere og indsatsen 
bedre tilpasset og målrettet den enkeltes livssituation.
 

At lykkes med dette kræver medarbejdere, der dygtigt 
koordinerer, tydelige aftaler for styring i de involvere-
de myndighedsteams og ledere der er klar til at træf-
fe beslutninger på hinandens områder – også når det 
gælder økonomi. Som oplæg til fælles refleksion fortæl-
ler Hanna og Christian om deres måde at skabe sig 
overblik i styringen og hvordan de har systematiseret 
og organiseret de koordinerende møder.
Fagchef for Myndighed, Hanna Levy og Christian Teil, 
Gribskov Kommune
 
4. SAMMENHÆNGENDE UDSKRIVELSER, 
KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDSFORVALT-
NING
På denne workshop får du mulighed for at høre om ud-
skrivningskoordinatorens betydning for det sammen-
hængende udskrivningsforløb. I vil I oplægget inden 
den fælles refleksion og vidensdeling høre om vores 
oplevelser gennem 10 år set i Københavner perspek-
tiv samt erfaringerne fra vores aktuelle ’Projekt Sikker 
Sammenhæng’. Vi reflekterer over, hvor stor betydning 
har relations arbejdet egentlig i en kompleks verden? 
Og om udskrivningskoordinatorens korte møde kan 
gøre en forskel for borgerens oplevelse af sammen-
hæng?
Udskrivningskoordinator Lau Bille, og Jeanne Rosenø 
Hvidberg, Københavns Kommune.

5. FRA VISITATOR TIL BORGERKONSULENT - EN 
REJSE I MYNDIGHEDSOPGAVEN
Aarhus Kommune er kendt for deres indspil i velfærds-
debatten med ”Kommune forfra”. Denne workshop ta-
ger udgangspunkt i en fortælling fra Aarhus Kommune 
om hvordan, ændringer i organisering og arbejdsgan-
ge kan understøtte helhed og sammenhængende 
forløb. Oplægger kaster lys på, hvilke muligheder og 
udfordringer det giver, når myndigheden flytter tættere 
på udfører og overdrager myndighedskompetencer til 
andre faggrupper. Workshoppen sætter også fokus på, 
hvilken betydning ”Kommune forfra” har haft for bor-
gerkonsulenterne i det konkrete arbejde.
Viceområdechef Kirsten Obling og borgerkonsulent 
Vicki Mamohato Vindelbo Dannemand, Aarhus Kom-
mune



PRAKTISKE OPLYSNINGER
Årskongressen afholdes på Trinity Hotel og Konfe-
rencecenter i Snoghøj, Fredericia: 

Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia

Du kan kontakte receptionen her: 
E-mail: rec@trinity.dk
Tel.: +45 82 27 17 17

PRIS
Kr. 5.125,00 pr. deltager i enkeltværelse
Kr. 4.465,00 pr. deltager i delt dobbeltværelse
Kr. 4.425,00 pr. deltager uden overnatning
Alle priser er eks.moms

TILMELDING 
Tilmelding til årskongressen foregår på Substans’ 
hjemmeside: www.substans-konsulenthus.dk.

Husk tilmelding til valgfrie workshops.

Tilmeldingen, der er bindende, indtastes senest
d. 5. oktober, 2018. Afgiften til årskongressen skal være 
betalt inden kursets start.
Ved afmelding efter tilmeldingsfristens udløb betales
fuld pris.

Alle indkvarteres så vidt muligt på Trinity,
(der er forhåndsreserveret et stort antal
værelser). Indkvartering sker efter ”først til
mølle”-princippet. 

Du kan vælge indkvartering i enkeltværelse,
delt dobbeltværelse eller deltagelse uden overnatning.

PARKERING
Trinity har 280 parkeringspladser. Ved ankomst skal du 
hente en gratis parkeringstilladelse i receptionen. 
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Vores vision er, at borgerne styrkes i mødet 
med kompetente kommunale organisationer, 
der har blik for helhed og sammenhæng.”

HVORFOR HEDDER VI SUBSTANS?
Vi hedder Substans, fordi vi bidrager med substans i udviklings- og uddannelsesforløb, hvor vi le-
verer indholdsmæssig tyngde og altid stræber efter at skabe den bedste effekt for vores kunder. De 
opgaver vores kunder og samarbejdspartnere løser har substans, og det ønsker vi at understøtte og 
udvikle yderligere, når de skal styrke deres organisationer, medarbejdere og borgerne. 
 
VI LEVERER SUBSTANS FORDI:
// vi har indgående kendskab til vores kunders praksis.
// vi har viden om nyeste forskning og tendenser på området.
// vi kan koble og implementere strategi i praksis.
// vi er ambitiøse og udfordrer.
// borgerne kan mærke det, når vi har stået for et uddannelses- eller udviklingsforløb.

VORES KONSULENTER
Substans består af en række erfarne konsulenter og undervisere, som vi trækker ind afhængig af 
opgavens karakter. Med mange års erfaring fra praksis på social- og sundhedsområdet plus en bred 
vifte af faglige kompetencer indenfor ledelse, organisation, innovation, jura og kommunikation kan 
vi hjælpe som projektledere, ekspert- og proceskonsulenter. Substans ejes af Charlotte Nejmann 
Kjær og Karin Storr.

CHARLOTTE NEJMANN KJÆR
charlotte@substans-konsulenthus.dk 
mobil +45 2544 4770

KARIN STORR
karin@substans-konsulenthus.dk 
mobil +45 2616 9380


