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Ku rs u s o v e rs i gt
Substans’ vision er at skabe læring og udvikling på social- og sundhedsområdet 
gennem målrettede kompetenceudviklingsforløb og organisationsudvikling for 
myndighed og udfører. Vi tilbyder kompetenceudviklingsforløb, uddannelser, kurser og 
temadage for både medarbejdere og ledere.



Vi er glade for at kunne præsentere dette års uddannelser, kurser og temadage i et 
samlet katalog. 
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Uddannelsesforløb

Basisuddannelsen - ‘God sagsbehandling i myndighedsarbejdet’

OVERBYGNINGERBASISUDDANNELSE

Oversigt over Substans’ uddannelsesforløb

For medarbejdere, der er

nye i myndighedsfunktionen

God sagsbehandling i 
myndighedsarbejdet

Fokus på sagsbehandlingsmetoden, 
de juridiske regler og god 

afgørelsesvirksomhed, målarbejde og 
mødet med borger

(tidligere kaldt trin 1 og 
visitatoruddannelsen)

Fokus på én samlet 
borgerplan, koordination og 

helhed i afgørelser

Fokus på 
kommunikationstræning, 

udvikling i myndighedsrollen 
og relationsarbejde

Fokus på juridiske metode, 
refleksiv tænkning og bias, 

den gode beslutningsproces, 
personlig formidling 


og framing

Koordinerede social- 
og 

sundhedsindsatser i 
borgerforløb

Myndighedsrollen i 
et kommunikativt 

perspektiv

Juridisk tænkning og 
god kommunikation

Efteruddannelse for erfarne myndighedspersoner. 

Alle uddannelser kan købes enkeltvis og i vilkårlig rækkefølge

Basisuddannelsen er primært tiltænkt nyere myndighedspersoner. 



Uddannelsen giver en central grundforståelse og -viden til alle, der arbejder som myndighedsperson 
indenfor det social– og sundhedsfaglige område. Med myndighedspersoner forstås visitatorer, 
sagsbehandlende terapeuter og øvrige professionelle, der træffer afgørelser indenfor 
sociallovgivningen.


”Jeg er blevet mere sikker på lovgivningen og har fået en øget bevidsthed om mine egne bløde 
punkter. Jeg er blevet mere sikker som myndighedsperson. Alle myndighedspersoner bør have 
grunduddannelsen - super basis!”

- tidligere kursist 


”Forløbet har styrket mig i myndighedsrollen. Det har givet mig viden om lovgivning, borgernes 
rettigheder, det relationelle, magtforhold, etiske aspekter og kommunikation. Det har givet mig 
mange refleksioner, som jeg kan tage med mig i mit arbejde og i samarbejdet med kollegaer.”

- tidligere kursist 

Målet med uddannelsen er et mere indgående kendskab til de juridiske bestemmelser, 
sagsbehandlingskravene og samtidig få udviklet og styrket den faglige forståelse for arbejdet som 
myndighedsperson.
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Overbygning: Koordinerede social- og sundhedsindsatser i borgerforløb

Rehabilitering og en sammenhængende sagsbehandling kræver øget fokus på 
samarbejde og koordinering. Det gælder ikke kun for de professionelle, borgere 
og pårørende men også på tværs af sektorer og mellem de forskellige enheder 
i den kommunale organisation. 

Det stiller krav til de professionelle om fælles forståelse af roller, opgaver og 
begreber som eksempelvis relationel koordinering, fælles afgørelse og god 
samarbejdskultur. På overbygningen ’Koordinerede social- og 
sundhedsindsatser i borgerforløb’ får du som myndighedsperson kompetencer 
til at koordinere sammenhæng og helhed, så borgerne sikres effektfulde og 
meningsfulde forløb.

Vi tilbyder også kompetenceudvikling på diplomniveau. Substans samarbejder 
med Københavns Professionshøjskole på to af vores efteruddannelsesforløb: 
‘Koordinerende social- og sundhedsindsatser i borgerforløb’  og 
‘Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv’.

Overbygningerne er målrettet myndighedspersoner, der har flere års erfaring 
på det sociale- og sundhedsfaglige område, og som ønsker efteruddannelse 
eller en formelt kvalificerende uddannelse. Det er ikke nødvendigt at have 
gennemført basisuddannelsen ’God sagsbehandling’ for at deltage.

Overbygninger

”Jeg har aldrig været på et kursusforløb,hvor den røde tråd har været så 
rød! Underviserne kan jonglere med teorierneog referere frem og tilbage 
mellem deenkelte dage.”

- tidligere kursist

”Vi kommer hele vejen rundt om borgeren. Jeger blevet bedre klædt på til 
at tænke helhed indi sagsbehandlingen. Alle myndighedspersonerburde 
komme afsted. Vil helt sikkert anbefale dettil andre.”

- tidligere kursist 

Basisuddannelsen sætter fokus på god sagsbehandling, og vi sørger for, at du 
som ny i myndighedsfunktionen får en god, solid juridisk ballast og fundament. 
Derudover bliver du også introduceret til den historiske udvikling i 
myndighedsrollen og -opgaven og får grundlæggende kompetencer til 
motivationsarbejde, konflikthåndtering, mødeledelse og målarbejde.
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Overbygning: Myndighedsrollen i et kommunikativt perspektiv

Myndighedsrollen bevæger sig i retning mod mere faciliterende karakter, hvor den 
professionelle skal kunne navigere i et spændingsfelt mellem rådgivning og 
vejledning, motivation og rehabilitering, serviceniveau og lovgivning. Det stiller krav 
til den professionelles kommunikative færdigheder. Myndighedsrollen i et 
kommunikativt perspektiv er Substans' kommunikationstræningsforløb til 
myndighedsprofessionelle.

Som en ganske særlig og vigtig del af undervisningen skal hver deltager video- eller 
lydoptage en borgersamtale. Gennem både analyse af egen samtale og en individuel, 
personlig sparringssamtale med en af Substans' kommunikationstrænere, får 
deltagerne på uddannelsen et vigtigt spejl op foran sig selv og en anledning til at 
tænke over en praksis, som for mange mennesker er en kombination af vaner, rutiner 
og personlige præferencer.

Overbygning: Juridisk tænkning og god kommunikation

”Vi har med forløbet fået et fælles sprog, om måden vi taler om de
helhedsorienterede indsatser med borgeren i centrum.Uddannelsen har skabt et 
fælles rum og givet en anledning til,at medarbejderne reflekterer over deres 
praksis og mødet medborgeren. 



Vi stiller os selv spørgsmålet: ”Hvorfor gør jeg egentlig,som jeg gør, og hvad 
bidrager det til?Substans lykkes i høj grad med at udfordre ledelse og 
medarbejderne til nye indsigter, og det efterlader os med næserne i de rette
spor!”

- Leder, Lene Bergstein, Helsingør Kommune

Det er vores påstand, at de komplekse sager ikke er skabt komplekse, men at de 
undervejs i forløbet bliver komplekse. Kompleksiteten opstår blandt andet der, hvor 
der er uklar kommunikation om forventninger og rammevilkår. Det bliver svært at 
afgrænse problemstillingen, finde ind til sagens kerne og samtidig have borgerens 
retssikkerhed for øje – de gode løsninger sættes skatmat, fordi reglerne synes 
uklare.

“Så mange ideer, modeller, principper, ny viden at tage med retur som skal 
implementeres.” 

- tidligere kursist

“Kunne ikke ønske mig det bedre. Høj standard i både jura og kommunikation, 
med anvendelige modeller.”  
- tidligere kursist
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Vi tilbyder også kompetenceudvikling til ledere, der er nye i 
myndighedsfunktionen eller til myndighedsledelsesteams, der har brug for rum, 
tid og inspiration til at arbejde med fælles ledelsesopgaver. 

Lederudviklingsforløb

Derudover kan du også hjemkøbe kompetenceudviklingen til din egen kommune. Her 
får I mulighed for at forme forløbet efter netop de udfordringer eller fokusområder, I 
har i jeres kommune. Du kan læse mere om muligheden for kompetenceudvikling 
som hjemmekøb på vores hjemmeside https://substans-konsulenthus.dk/. 



Du kan også altid kontakte vores kursusadministration på 
adm@substans-konsulenthus.dk.

Du har muligheden for at få kompetenceudvikling på et af Substans’ åbne hold, hvor 
uddannelsen eller kurset afholdes på ét af vores udvalgte kursus- eller 
konferencesteder i København, Fredericia, Aarhus eller Aalborg.



”Det er super interessant at høre om de andres hverdag. Vi har lignende 
udfordringer, men er opdelt forskelligt og har forskellige perspektiver på 
løsninger” 

- tidligere deltager

”Alt indenfor visitation er nyt for mig, så jeg har suget til mig. Det var rart med 
indhold fra et rent ledelsesmæssigt perspektiv og også godt med en 
gennemgang af ny lovgivning og overordnede rammer” 

- tidligere deltager

Formålet med uddannelsen er, at du udvikler evnen til at arbejde med juridisk 
tænkning, formidle budskaber tydeligt og afstemme forventninger, så du kan finde 
vej tilbage fra den komplekse sag. 



Målet er, at du som deltager på uddannelsen, kan identificere, afgrænse og 
analysere en problemstilling med det formål at kunne bidrage til løsninger, der både 
tager udgangspunkt i de styrende rammer og borgerens ønsker for det gode liv. Det 
er, når vi forstår de juridiske begreber, at vi kan bruge de muligheder, lovgivningen 
giver.
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Temadage (Åbne hold)

Substans Konsulenthus tilbyder en række temadage både som åbne hold og som 
hjemkøb til egen kommune.

Du har muligheden for at få kompetenceudvikling på et af Substans’ åbne hold, hvor 
temadagen afholdes på ét af vores udvalgte kursussteder (København, Fredericia, 
Aarhus, og Aalborg) eller online. Det giver mulighed for at sparre med fagpersoner 
fra forskellige kommuner.  

Der er behov for dygtige mødeledere, når I som kommune skal kunne tage afsæt i 
borgernes drømme og skabe løsninger, der er enkle og overskuelige. Løsninger, hvor 
borgerne så hvidt muligt er kaptajn, fremfor passiv passager, og hvor I som 
professionelle yder støtte i et tæt samspil mellem mange specialister i og udenfor 
kommunen. 

Dagen bliver en god kombination af teoretiske og faglige oplæg, plenumrefleksioner, 
træning i praksis og gruppearbejde. Der vil være fuld forplejning – dvs. morgenmad, 
frokost, lidt sødt og the/kaffe hele dagen.

Dagen bliver en god kombination af teoretiske og faglige oplæg, plenumrefleksioner, 
træning i praksis og gruppearbejde. Der vil være fuld forplejning – dvs. morgenmad, 
frokost, lidt sødt og the/kaffe hele dagen.

Temadage

Kunsten at lede et møde med energi og fremdrift  
– og borger for bordenden

Der findes intet quick fix. Vi kan lige så godt sige det med det samme: Der findes 
ingen universalnøgle eller standardformuleringer, der kan løse enhver konflikt. Vi er 
også temmelig trætte af det. Det er imidlertid ikke det samme, som at der ikke er 
noget at stille op, når uenighederne melder sig, pulsen stiger og følelserne stikker 
afsted med én. Gennem træning af forskellige strategier og kommunikationsgreb, 
kan vi blive bedre til at navigere i og tage hånd om de konfliktfulde samtaler.



Temadag: Tænd for forbindelsen og løs konflikten

Målgruppe: Myndighed og udførere

Målgruppe: Myndighed og udførere
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Ankestyrelsens seneste afgørelse på området præciserer målgruppebilledet for 
servicelovens §§ 83 og 85. Fremover skal dét at guide, motivere og støtte 
også kunne løses indenfor rammen af personlig hjælp og praktiske opgaver. Det 
giver på den ene side et mere klart snit end i dag, men det giver også nye 
udfordringer og spørgsmål på tværs af social- og sundhedsområdet både for 
myndighed- og udførers opgaveløsning.

Dokumentation er et brandvarmt emne. Dokumenterer vi for meget og tager 
dermed tid fra kerneopgaven? Skal vi afskaffe dokumentationen? Eller bliver vi 
for sårbare uden eller med for lidt dokumentation?



Dokumentationen skal være klog og nyttig. Og være klar til, at kommunerne 
”åbner journalerne”  for at borgerne kan følge med i egne forløb og se, hvad der 
ligger til grund for afgørelse, indsatser og handlingsanvisninger.



Temadag: Ændret praksis for §§ 83 & 85

Temadag: Klog og åben dokumentation – til gavn for både borgere og 
samarbejdspartnere

Målgruppe: Myndighed

Målgruppe: Myndighed og udførere

Hjælperordningerne er et kompliceret arbejdsområde, både når det kommer til 
regler og praksis. Mange parter på tværs af sektorer og afdelinger er involveret, 
der er høje krav til dokumentation ligesom samarbejdet med borgere og 
pårørende er afgørende.

På dagen får du en grundig gennemgang af områdets lovgivning og regler samt 
kravene til udmåling samt viden om proces for opfølgning og tilsyn, herunder 
administration og regnskaber. Derudover tilbyder vi sparring på arbejdet med 
egne medbragte cases. 

Temadag:  §§ 95 & 96

Er du ligesom os optaget af, hvordan paragraf 82 i serviceloven kan åbne op for 
nye praksisformer i det sociale arbejde. Har du ambitionen, og vil du inspireres 
med erfaringer fra praksis og med modeller til at skabe forandring i kommunes 
møde med borgere med behov for forebyggende indsatser? Så tag del i en 
række temamøder i 82-netværket.

Temamøder til 82-netværk

Målgruppe: Myndighed 

Målgruppe: Myndighed  og udførere
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Du kan også hjemkøbe temadage til din egen kommune. Her får I mulighed for at 
skræddersy forløbet efter netop de udfordringer eller fokusområder, I har i egen 
kommune.

Temadage til hjemkøb

Vejen til at træffe den rigtige afgørelse er ikke nødvendigvis lang, men det kræver, 
at du har et grundlæggende kendskab til reglerne om sagsbehandling og 
afgørelsesvirksomhed. Hjemviser Ankestyrelsen jeres sager? Forklaringen kan 
ofte findes i kommunens mangelfulde begrundelse og manglende helhed. Vores 
påstand er, at flere hjemvisninger kunne være undgået, hvis der herskede større 
overblik i begrundelsen og større fokus på helhed i afgørelsen.

Temadag: Afgørelsesvirksomhed: Træffer du den rigtige afgørelse?

Hvordan kan vi træffe mere kvalificerede afgørelser? Det kan vi ved at overholde 
sagsbehandlingsreglerne. Hvis sagsbehandlingsreglerne ikke er overholdt, betyder 
det ofte, at Ankestyrelsen enten hjemviser eller erklærer afgørelsen ugyldig. 
Hjemvisninger er ressourcemæssige tunge og for borgerne tidsmæssigt 
uoverskuelige. Hvordan gør sagsbehandlingsreglerne os til bedre 
myndighedspersoner, og hvad betyder det for vores afgørelser, hvis vi ikke 
overholder dem? 

Temadag: Fokus på sagsbehandlingsreglerne

Hvordan skal vi egentlig forstå forskellen på formål og mål? Kan vi skrive det 
borgerne ønsker, selvom det ikke hænger direkte sammen med det, vi visiterer 
til? Sådanne spørgsmål bliver vi ofte mødt af, når talen falder på 
myndighedspersoners arbejde med at sætte retning på borgerens plan eller lave 
formålsbeskrivelser. På denne temadag vil vi udfolde begreberne i målarbejde og 
inspirere til den konkrete myndighedspraksis. Vores afsæt er, at arbejdet med 
formål og mål rummer flere lag af organisatoriske, faglige og sproglige 
udfordringer.

Temadag: Formålsarbejde i borgerforløb
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På temadagen får du en grundig indføring i koordineringsopgaven, som den ser ud fra to 
perspektiver: Det faglige samspil mellem professionelle parter, der med forskellig viden 
alle arbejder på at skabe værdi for borgeren eller familien og din rolle som facilitator til 
en samskabende proces sammen med borgeren.

Temadag: Koordinerende sagsbehandling

Ønsker du at blive skarp på sondringen mellem hjælpemidler og forbrugsgoder, 
definitionen af varigt og væsentligt, forbrugsgodebestemmelsens kringlede kroge og 
hvornår et produkt skal visiteres efter serviceloven, sundhedsloven eller 
arbejdsmarkedsreglerne? Så er temadagen Servicelovens bestemmelser om 
hjælpemidler og forbrugsgoder noget for dig!

Temadag:  Servicelovens bestemmelser om hjælpemidler

og forbrugsgoder

Bestemmelserne om økonomisk tilskud og borgerstyret personlig assistance er et 
kompliceret fagområde, hvor der både er juridiske, sundhedsfaglige og kommunikative 
udfordringer. Formålet med bestemmelserne er bl.a. at give den enkelte borger en 
helhedsorienteret og sammenhængende indsats, hvor fleksibilitet og selvbestemmelse 
er nøgleord. 



På temadagen vil vi se på personkredsen, indholdet i de to bestemmelser og 
udmålingen af støtten. De to bestemmelser indeholder hver deres indsatser og dermed 
udmåling. Udover BPA-bestemmelserne har vi fokus på de bestemmelser, der kan 
tilbydes som alternativ løsning i stedet for § 95 eller § 96.

Temadag:  Økonomisk tilskud og BPA
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