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Nutid, fremtid. Myndighed for altid?

Vi lever på mange måder i en tid under forandringens
vinde. I det politiske Danmark ser vi det ved, at
kommunerne bliver ”sat fri” på en række
velfærdsområder, og vi afprøver nye tiltag som
selvvisitation og faste, selvstyrende teams. Der er et
stort fokus på borgerens rolle, ansvar og ikke mindst
rettigheder og nogle af vores store, grundlæggende
myndighedsinstanser er underlagt kritik og dermed
også et politisk pres for forandring. Der er fokus på
det nære sundhedsvæsen, på forebyggelse og
sundhedsfremme og mere åbenhed i sagsarbejdet og
journalerne.

Som det så ofte er med forandring, giver det
anledning til en række spørgsmål. Særligt ét har det
med at trænge sig på: Hvad betyder det for mig?

Det er også et spørgsmål, vi er optaget af i Substans:
Hvad betyder forandringerne for myndigheden både
nu og i fremtiden? Og da vi er for nysgerrige til at
stille spørgsmål uden også at afsøge svar, har vi på
denne årskongres sat os for at se nærmere på disse
forandringens vinde sammen med kloge hoveder,
erfarne praktikere og skarpe idémagere.

På årskongressens første dag sætter vi fokus på de
ydre forhold: På rammer og opgaver. Hvordan
påvirker forandringens vinde de kommunale rammer
på velfærdsområdet og hvilke krav stiller det til
myndighedsopgaven?
På dag to zoomer vi ind på de indre forhold og
undersøger, hvilke kompetencer og færdigheder der
bliver kaldt på i fremtiden, når rammevilkår og
myndighedsopgaven ændrer sig.



DAG 1 // 8. NOVEMBER 2022

10.15-11.15 // 
Er der fremtid i myndighed?
// Sidsel Vinge

11.35 - 12.45 // 
Ankestyrelsen skal efterprøve
kommunernes afgørelser, men hvad er det,
de skal se på og har kommunerne ret til at
have et eget skøn? 
// Ankestyrelsen

12.45 - 13.45 // 
FROKOST

Partnerne i Substans Konsulenthus, Karin Storr og
Charlotte Nejmann Kjær, byder velkommen og intro-
ducerer til årskongressens program, ambition og det
stærke netværk af deltagere.

Sidsel Vinge er debattør, foredragsholder og tidligere
projektchef i VIVE. Sidsel åbner ballet for
årskongressen ved at fortælle om forandringens
vinde, som suser i velfærdsstaten, på ældre- og
sundhedsområdet og ikke mindst for myndighed.
Sidsel vil gøre os klogere på det, vi alle mærker i
større eller mindre grad: Hvad er det, der rykker på
sig indenfor myndighedsområdet? 

Oplægget zoomer også ind på specifikke forandringer
på ældre- og sundhedsområdet og lægger en
teoretisk ramme for de to dage på årskongressen.

Ankestyrelsens principmeddelelser er rammesættende
for kommunernes arbejde, men hvor langt rækker
Ankestyrelsens kompetencer i forhold til at efterprøve
kommunernes afgørelser. Retssikkerhedslovens § 69
sætter rammen for Ankestyrelsen og hvordan de skal
efterprøve den kommunale afgørelse og hvorvidt den
lider af en retlig mangel. Er et urimeligt resultat i
afgørelsen en retlig mangel? Og hvordan forholder
Ankestyrelsen sig til, at kommunerne arbejder efter
regler, som typisk bygger på et skøn, som f.eks.
nødvendighed og væsentlighed. Kan Ankestyrelsen
indskrænke skønnet via deres efterprøvelse? 

Vicedirektør Jacob Hess og chef for Retsenheden Stine
Maria Tolstrup Christensen vil gøre os klogere på
ovenstående spørgsmål. 

09.00 - 10.00 // Ankomst og morgenmad

10.00 - 10.15 // 
Velkomst v. Substans

11.15 - 11.35 // PAUSE



Assens Kommune er gået all-in med fastankring af
myndighedsmedarbejdere ude i driften - som en del
af hverdagen. Myndighedsmedarbejdere fra
bostøtteområdet har flyttet arbejdsplads fra ”den
centrale myndighed på rådhuset og med hele
paragraf-paletten” til en praksisnær myndighed
placeret i driften. Ambitionen er at tænke helhed
dvs. forebyggelse, frivillighed og relevant støtte.
Leder af socialområdet Elisabeth Rahbek og
myndighedsmedarbejder vil fortælle om de sidste
1½ år – 2 års udvikling, forandring og modstand. 

Signe, der selv har arbejdet som visitator på
ældreområdet, deler erfaringer fra sin tid som
”bruger i systemet”. Signe fortæller, hvad der er
vigtigt for myndighedsmedarbejderne at være
opmærksomme på set fra hendes brugerperspektiv. 

Helhed og sammenhæng er lettere, når du sidder i
teams med dine kollegaer fra social, hjælpemidler
og visitationen. For tre år siden rykkede de sammen
i teams i Billund Kommune på tværs af afdelinger.
Hør chef for Voksenstøtteområdet Pia Mejborn og
medarbejder fortælle om, hvorfor de lavede en
omorganisering, og hvad det efterfølgende har
betydet for borgerne, medarbejderne og ledelsen. 

13.45 - 17.00 //
Fremtidsværkstedet -
Inspirationsoplæg og netværk

15.00 -15.20 // PAUSE 

13.45 - 13.50 // 
Introduktion ved Substans

13.50 - 14.00 // 
Wind of change – Politiske visioner for
sundheds- og ældreområdet. 

14.00 - 14.30 // 
Fra modstand til wauw  
// Assens Kommune

14.30 - 15.00 // 
Fælles myndighed på tværs af
social, hjælpemidler og visitation -
derfor giver det mening! 
// Billund Kommune

15.20 - 15.50 // 
Indefra-perspektiver: 

Signe Brorson // Et borgerperspektiv

Rikke Struve, FutureCare // 
Et pårørendeperspektiv

Rikke er foredragsholder og afholder uddannelser
for pårørendementorer. Hun vil komme med sine
bud på, hvordan borgernes nærmeste kan blive
inddraget ”ikke mere, men bedre”, som Rikke
formulerer det. 

15.50 - 16.20 // 
De skrappe damer i en ny rolle 
i hjemmeplejen 
// Ringsted Kommune

Faste teams er på de flestes læber med interesse for
ældreområdet. Men hvad betyder det for myndighed, når
hjemmeplejen afprøver ny organisering omkring faste,
selvstyrende teams? Det vil myndighedsmedarbejdere fra
Ringsted Kommune gøre os klogere på. De vil dele
erfaringer – både de gode og mindre gode - med at være en
del af de faste teams i hjemmeplejen. 

16.20 - 17.00 // 
Netværk og refleksion 

17.00 - 17.10 // 
Hovedpointer fra dag 1

17.10 - 18.30 // Pause og mulighed for tjek-ind

18.30 - 22.00 // 
Middag, samvær og underholdning



DAG 2 // 9. NOVEMBER 2022

10.00 - 10.45 // 
Må myndighed sætte grænser? 
// Jakob Lentz

10.45 - 11.15 // 
Er supervision en super vision på
myndighedsområdet? 
// Haderslev og Brønderslev Kommune

Debatten om forråelse har tidligere handlet om
plejesektoren, men nu sætter et nyt
forskningsprojekt fokus på forråelse i en forvaltnings-
og myndighedsmæssig kontekst. Bag
forskningsprojektet står adjunkt Heidi Fischer
Eskildsen og Ph.d. og adjunkt i socialt arbejde Lulu
Hjarnø. De to forskere løfter også sløret for deres
nyeste forskning, som handler om at forebygge og
“behandle” forråelse på myndighedsområdet

Som myndighedsmedarbejder kender du måske til,
hvor frustreret man kan blive, og hvor stor følelsen af
magtesløshed kan være, når der opstår konflikter,
truende eller udadreagerende adfærd. 

Supervision er en metode, der har vist sig ikke alene
at have positiv indvirkning på medarbejdernes
faglige kompetencer og mentaliserings-
kompetencer, men også på trivsel og sygefravær og
kan i nogle tilfælde forebygge forråelse og stress. 

I Haderslev og Brønderslev Kommune får
myndighedsmedarbejderne systematisk supervision
og i oplægget vil de dele deres erfaringer med den
gruppebaserede såvel som individuelle supervision. 

07.30 - 8.30 // Morgenmad og tjek ud

8.40 - 9.40 // 
Kan myndighed blive rå? 
// Lulu Johanne Hjarnø Pedersen og Heidi
Fischer Eskildsen

11.15 - 11.30 // PAUSE

9.40 - 10.00 // Pause

Derfor er det vigtigt, at vi som medarbejdere har en
tilgang og nogle metoder, som støtter op om de
personer, vi arbejder med. 
Jakob Lentz, der er specialpædagogisk konsulent,
underviser og indehaver af lowarousal.dk,
præsenterer på årskongressen nogle konkrete greb
til håndtering af konfliktfulde situationer.
Jakob har, sammen med den kendte psykolog Bo
Hejlskov Elvén, bl.a. lavet podcasten ”Lentz og
Hejlskov”. Her præsenterer og udfolder de low
arousal-tilgangen, som har fokus på at undgå eller
nedtrappe konflikter. 

8.30 - 8.40 // 
Dagens program ved Substans



11.30 - 12.15 // 
Jeg træffer i hvert fald ikke irrationelle
beslutninger… eller gør jeg? 
// Substans v. Louise Bjerre Bojsen

Vi kan godt lide ideen om, at vi er rationelle,
fornuftige mennesker, der træffer velovervejede,
reflekterede beslutninger – særligt i vores
professionelle virke. Men hvad hvis vi fortalte dig, at
vi hver dag træffer beslutninger ud fra vaner,
tendenser og tilbøjeligheder – også kaldet kognitive
smutveje eller bias? I dette oplæg skal vi se på,
hvordan disse såkaldte kognitive smutveje kan
påvirke vores daglige beslutninger og
sagsbehandling helt uden, at vi bemærker det. 

12.15 - 13.15 // 
FROKOST

Rikke Østergaard er erhvervssociolog og
mentalsundhedsekspert og har blandt andet skrevet
bogen med den fængende titel: ”Vi havde en fest på
arbejdet, men så kom Preben. Sådan undgår du at
blive følelsesforurenet på jobbet”. Rikke er inviteret
til at runde årskongressen af på bedste manér ved at
holde et oplæg om følelsesmæssig- og social
intelligens. Begge er en vigtig forudsætning for både
samarbejdet med borgerne, de pårørende og i det
kollegiale og tværfaglige samarbejde.

13.15 - 15.10 // 
Er du følelsesforurenet på jobbet? 
// Rikke Østergaard

15.10 - 15.15 // 
Opsamling og tak for nu v. Substans



Noter



SU
BSTAN

S2022

Vores vision er, at borgerne styrkes i mødet 
med kompetente kommunale organisationer, 
der har blik for helhed og sammenhæng.

”

KARIN STORR

VORES KONSULENTER

HVORFOR HEDDER VI SUBSTANS?

CHARLOTTE NEJMANN KJÆR
karin@substans-konsulenthus.dk
mobil +45 2616 9380

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

// 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.

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.

Vi hedder Substans, fordi vi bidrager med substans i udviklings- og uddannelsesforløb, hvor vi leve- rer
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:

www.substans-konsulenthus.dk


