
Formålsarbejde
i borgerforløb

TEMADAG



HVORFOR ER DAGEN RELEVANT?

//   ”Hvordan skal vi egentlig forstå forskellen på formål 
og mål?”

//   ”Hvor konkret skal målet knyttes op på ydelserne?”

//   ”Kan vi skrive det borgerne ønsker, selvom det ikke 
hænger direkte sammen med det, vi visiterer til?”

Ovenstående er spørgsmål, vi ofte bliver mødt af, når ta-
len falder på myndighedspersoners arbejde med at sætte 
retningen eller lave formålsbeskrivelser. På denne tema-
dag vil vi udfolde begreberne i målarbejde og inspirere til 
den konkrete myndighedspraksis. Vores afsæt er, at ar-
bejdet med formål og mål rummer flere lag af organisa-
toriske, faglige og sproglige udfordringer. Vi arbejder te-
oretisk og praktisk og udfolder målarbejdet som en både 
professionel og organisatorisk praksis. 

HVAD FÅR DU UD AF DAGEN?
Formålet med temadagen er at skabe klarhed om de fag-
lige forståelser, der er for det professionelle arbejde med 
mål og formål. Derudover er det også formålet at skabe 
grundlag for samarbejde med afsæt i en fælles forståelse 
af retning og mål for borgerens forløb. 

Efter temadagen kan deltagerne:

// formulere formål for indsatserne i deres bevillinger, der 
er værdifulde for borgerne, alment forståelige, realistiske, 
målbare og tidsfastsatte. 

// tage stilling til faglige og organisatoriske snitflader i 
målarbejdet.

// vurdere, hvordan borgeren kan styrkes i at bidrage til 
målformuleringerne.

Fundamentet for dette er en organisatorisk, fælles grund-
læggende faglig forståelse af begreberne, og hvordan 
man kan omsætte disse til konkret praksis både i dialogen 
med borgere og pårørende før og skriftlig i afgørelsen ef-
terfølgende.

HVAD INDEHOLDER DAGEN?
Vi vil blandt andet undersøge:
// hvad de politiske og styringsmæssige krav betyder for 
formuleringen af formål.

// hvordan begreberne kan forstås og dermed indarbej-
des i myndighedsopgaven.

// hvordan formål medvirker til gode afgørelser og bevil-
linger, der rent faktisk understøtter borgerens ønsker og 
behov.

// hvordan samarbejdet er i BUM omkring formål og kon-
krete faglige mål.

// hvilken betydning målsætningsarbejdet har for den øn-
skede faglige effekt og for borgerens personlige oplevelse 
af at mestre sin hverdag.

HVEM KAN DELTAGE?
Dagen er målrettet medarbejdere, der har konkret sags-
behandling inden for serviceloven.

HVEM UNDERVISER?
På temadagen kan du enten møde:

// Charlotte Nejmann Kjær, 
 partner i Substans, cand.phil. i  kommunikation  og  MPG

// Louise Bjerre Bojsen, 
 uddannelseschef, cand.mag.comm.

// Christian Buskjær Christensen,  
 specialkonsulent, cand.scient.soc.

// Rikke Ø. Asmussen, chefkonsulent, cand.scient.pol.

HVAD KOSTER DET?
Vi udregner pris med afsæt i den konkrete aftale og om-
fang. Ønsker du mere information, henviser vi til vores 
hjemmeside www.substans-konsulenthus.dk

HVEM KONTAKTER JEG?
Hvis du ønsker at vide mere om temadagen, er du vel-
kommen til at kontakte Charlotte Nejmann Kjær på tele-
fon 2544 4770 eller charlotte@substans-konsulenthus.dk
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TEMADAGEN KAN SE UD SOM FØLGENDE: 

KL. 9.00 – 12.00

// Perspektiverne når der arbejdes med formål:
 
// Styringsperspektivet
 > Rehabilitering og lovgivningen som overordnet 
  styringsredskab.

// Det professionelle perspektiv
 > Arbejdsdeling og koordination når myndighe-
den formulerer formål.

// Det pædagogiske perspektiv
 > Formålet som støtte for at finde håb og motiva-
tion.

// Det etiske perspektiv
 > Selvstændighed og meningsfuldhed i formåle-
ne.

// Case arbejde

KL. 12.45 – 15.30

// Faglige mål - formål og snitflader:

 > Et bud på definition af de enkelte begreber i 
den professionelle sprogbrug i målarbejdet.
 > Overordnet målsætning, formål. 
 > Fagprofessionelle mål.
 > Snitflader mellem myndighed og leverandør.
 >  Samarbejde, kommunikation og opfølgning 
  på tværs af organisationen.

// Formål i praksis:

 > Helhedsorientering og ICF / fællessprog 
 > Indholdskomponenterne i formål
 > Når formålet er VARMT

// Case arbejde

Temadagen er tilrettelagt med teoretiske oplæg og 
arbejde med cases fra praksis.
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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 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:
// 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


