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”Hvordan finder jeg ind til sagens kerne, får afgrænset 
problemstillingen samtidig med, at jeg er garant for, at 
borgerens retssikkerhed tilgodeses?”

”Hvad er muligt, når borgeren ikke er i tvivl om, hvad 
der skal til, men reglerne på området syntes uklare?”

Vi støder ofte på denne type spørgsmål, når vi taler med 
de erfarne sagsbehandlere på social- og sundhedsområ-
det. Når lovgivningen, de kommunale rammer, borgerens 
funktionsevne og ønsker (samt de pårørendes) ikke spiller 
sammen, kan en sag synes udfordrende, og det kan være 
svært at få gang i det gode flow. Sagen kan blive yderligere 
kompliceret af anspændte relationer og små detaljer vok-
ser sig store. Det er her, en ”kompleks sag” opstår. Afgørel-
sen trækker i langdrag og tiden går. For den professionelle 
sagsbehandler bliver sagen dilemmafyldt, besværlig og 
en belastning ikke alene socialfagligt, men desværre også 
økonomisk.  

HVORFOR ER UDDANNELSEN RELEVANT?
Formålet med kurset er at udvikle deltagernes evne til at 
arbejde med juridisk tænkning og god kommunikation. 
Målet er, at deltagerne kan identificere, afgrænse og analy-
sere en problemstilling med henblik på at kunne bidrage til 
løsninger, der tager udgangspunkt i borgerens ambitioner 
og ønsker for det gode liv.

At kende de juridiske rammer og muligheder giver større 
råderum i sagsbehandlingen, fordi det er, når vi forstår be-
greberne til bunds, at vi kan bruge de muligheder, de gi-
ver. Juraen laver sjældent benspænd for de gode løsninger, 
men understøtter dem i stedet. Det er ikke, som vi ofte kan 
tænke, juraen, der bremser den gode løsning.    

Det giver en bedre og mere kvalificeret sagsbehandling, 
når den juridiske metode tages i brug i flere af dagligda-
gens praktiske udfordringer. Det er både til glæde for bor-
geren og samarbejdet med relevante fagprofessionelle i 
det offentlige eller private. Retssikkerheden højnes, når 
medarbejderne mestrer regelværket, og borgernes tillid 
til den offentlige forvaltning øges. Derudover kan et større 
kendskab til lovgivningen også betyde en mere kvalifice-

ret sagsbehandling, fordi sagsbehandlingen bliver mere 
effektiv og dermed billigere. 

Skal vi sikre borgerinddragelsen er det dog også vigtigt, at 
den professionelle kan formidle viden, råd og vejledning 
og sagsbehandlingens rammevilkår, så det er forståeligt 
for borgeren - i mødet med borger såvel som i en skriftlig 
afgørelse. Skal de gode løsninger imidlertid tage udgangs-
punkt i borgerens ambitioner og ønsker, kalder det også 
på relationskundskaber og kommunikative færdigheder til 
at spørge og undersøge reflekteret. 

HVAD FÅR JEG UD AF UDDANNELSEN?

// Viden
Deltagerne opnår viden om juridiske og kommunikative 
begreber og metode samt øget forståelse for myndigheds-
rolle og -opgave. 

// Færdigheder
Efter uddannelsen kan deltagerne:
> finde og anvende relevante retskilder til brug i løsnin-
gen af et problem. 
> skrive gode afgørelser, der anerkender borgeren mo-
ralsk såvel som juridisk. 
> anvende juridisk tankegang i sagsbehandlingen. 
> finde relevante rammer og løsninger i juridisk kontekst.
> formidle viden, råd og vejledning så det er forståeligt 
for borgeren
> stille relevante spørgsmål og forholde sig undersøgen-
de til borgers situation

I undervisningen trænes deltagerne i at kunne identificere, 
analysere og løse konkrete juridiske problemstillinger ta-
get fra egen sagsbehandlingspraksis (i form af sager, som 
deltagerne selv medbringer). 

Indholdet omfatter: 

// Hjemmelsgrundlaget generelt og den kommunale for  
 -valtning.
// Fortolkningsprincipper.
 Det juridiske og det faglige skøn. 
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//   At kunne forvalte dommerrollen i mødet med borger:    
      Magt og transparens. 
// Identifikation af juridiske problemstillinger i en given   
 sag.
// Træning i at give et afslag på en anerkendende måde. 
// Undersøgelsesprincippet.
// Borgerinddragelse og § 4 i retssikkerhedsloven. 
// Struktur og planlægning i sagsbehandlingsprocessen.
// Juridisk argumentation og begrundelseskravet.

Af lovgivning og litteratur vil blandt andet anvendes ud-
valgte dele af: 

// Retssikkerhedslov 
// Forvaltningslov 
// Databeskyttelseslov 
// Ombudsmandspraksis 
// Ankestyrelsens principafgørelser og publikationer

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?
Uddannelsen forløber over fem dage, fordelt på tre modu-
ler (2 dage - 2 dage - 1 dag). 

Der vil være en opgave inden kursets start og ligeledes i pe-
rioden mellem modulerne. Opgaven inden uddannelsens 
opstart omfatter en sag fra kursistens egen praksis, der er 
eller har været vanskelig af forskellige årsager. Er I flere fra 
samme kommune, er I velkomne til at være sammen om 
denne opgave. 

Opgaven mellem modul 1 og 2 omfatter konkret træning i 
praksis af de lærte metoder og greb. 

HVEM KAN DELTAGE? 
Kurset er målrettet såvel medarbejdere med flere års erfa-
ring med sagsbehandling - eventuelt ressourceperson for 
teamet eller afdelingen. 

HVEM UNDERVISER? 
På uddannelsen møder du jurister og konsulenter med 
særlig indsigt i sagsbehandlingen på det sociale område 
og adskillige års erfaring fra praksis. På uddannelsen kan 
du møde: 

> Karin Storr, partner i Substans, cand.jur.
> Tatiana Hjort Sørensen, juridisk konsulent, cand.jur.
> Louise Bjerre Bojsen, udviklingskonsulent, cand.mag.com

HVORNÅR AFHOLDES UDDANNELSEN?
Du kan læse mere om dato, sted og pris på www.sub-
stans-konsulenthus.dk.

HVIS VI GERNE VIL HJEMKØBE UDDANNELSEN?
Kontakt os gerne, hvis I ønsker uddannelsen gennemført 
som hjemkøb. Uddannelsen vil foregå hjemme i egen or-
ganisation, hvor forløbet kan tilpasses, eventuelt afkortes 
eller sætte fokus på særlige juridiske problemstillinger.

HVEM KONTAKTER JEG?
Hvis du ønsker at vide mere om forløbet, er du velkommen 
til at kontakte Karin Storr på tlf. 26 16 93 80 eller e-mail 
karin@substans-konsulenthus.dk.
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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


