
SAMARBEJDET 
PÅ TVÆRS

KONFERENCE

TIRSDAG D. 3. SEPTEMBER 2019 KL. 10-15.30 
PÅ COMWELL MIDDELFART

På konferencen sætter vi fokus på, hvordan vi arbejder på tværs 
af fagligheder og med borgeren i centrum. Når vi samarbejder 
med borgere, der har komplekse problemstillinger, er der ofte 
mange forskellige fagpersoner involveret. Hvordan kan vi som 
socialpædagoger være med til at sikre, at borgeren støttes med 
en helhedsorienteret indsats, hvor borgeren selv har indflydelse 
på eget liv og eventuelt pårørende er med?

Til at runde dagen af får vi fornøjelsen af Per Vers, som vil 
opsummere hele dagen i en “resumé-rap” – eller med andre ord: 
en RAP-UP.

PROGRAM 
9.30  INDSKRIVNING OG MORGENMAD

10.00 VELKOMMEN 
 v. forbundsnæstformand Verne Pedersen –  

og morgensang

10.10  MØDET MELLEM DEN UDSATTE BORGER  
OG DEN FAGPROFESSIONELLE

 v. Nanna Mik-Meyer, professor på CBS 

11.10  KAFFEPAUSE

11.30  SAMSKABELSE OG TVÆRFAGLIGHED  
MED BORGEREN I CENTRUM

  v. Annemette Digmann, forsker og tidligere 
innovationschef i Region Midtjylland

12.30   FROKOST

13.15   DEN KOORDINERENDE INDSATSPLAN 
SOM ET BETYDNINGSFYLDT OG 
NÆRVÆRENDE ARBEJDSREDSKAB I DET 
TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE

 v. Camilla Bjerregaard Jakobsen og Kristine 
Folkjær Leed. Begge er misbrugsbehandlere 
hos Center for Alkohol- og Stofbehandling i 
Roskilde

14.00 KAFFEPAUSE

14.15 FAGLIGE ØER
  På baggrund af programmets tre oplæg 

laves der faglige øer, hvor vi kan drøfte 
vedkommende udfordringer i den daglige 
praksis og dele gode erfaringer med 
hinanden

15.00 RAP-UP V. PER VERS

15.20 TAK FOR I DAG



MØDET MELLEM DEN UDSATTE BORGER OG 
DEN FAGPROFESSIONELLE

v. Nanna Mik-Meyer, professor på CBS og har bl.a. forsket i mødet 
mellem  borger og velfærdsstat. 

Hvordan møder vi borgere med komplekse problemstillinger 
og hvordan påvirker velfærdssamfundet - de pædagogiske, 
økonomiske og juridiske systemer - mødet med borgerne? Kan 
systemerne være med til at hindre en god indsats?

DEN KOORDINERENDE INDSATSPLAN  SOM 
ET BETYDNINGSFYLDT OG   
NÆRVÆRENDE ARBEJDSREDSKAB I DET 
TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE 

v. Camilla Bjerregaard Jakobsen og Kristine Folkjær Leed. Begge 
er misbrugsbehandlere hos Center for Alkohol- og Stofbehandling 
i Roskilde.

I oplægget vil vi blive præsenteret for erfaringer med 
den koordinerende indsatsplan og dens betydning 
for det tværsektorielle samarbejde med den 
regionale behandlingspsykiatri og andre kommunale 
samarbejdspartnere. Hvornår, hvorfor og hvordan virker den 
koordinerende indsatsplan og hvornår virker den ikke? Og hvad 
med borgerperspektivet? 

SAMSKABELSE OG TVÆRFAGLIGHED   
MED BORGEREN I CENTRUM 

v. Annemette Digmann, forsker og tidligere innovationschef i Regi-
on Midtjylland. Har bl.a. forsket i ledelse på tværs og samskabel-
se med borgere. 

Hvad betyder det i praksis, hvis vi sætter borgerens 
behov i centrum? Hvilke krav sætter det til den konkrete 
opgaveløsning? 

RAP-UP V. PER VERS 
Per Vers runder dagen af og samler trådene fra dagens oplæg 
i en improviseret rap. Per deltager som observatør under hele 
eventet og tager notater – og afslutter så konferencen med 
en rap, der på overrumplende, skarp, musikalsk og sprogligt 
enestående vis opsummerer alt hvad der er sket og sagt i 
løbet af dagen – med skæve vinkler, humor og selvironi.

OPLÆG I PLENUM

KONFERENCE

PRAKTISKE
OPLYSNINGER 

HVORNÅR TIRSDAG D. 3. SEPTEMBER 2019

STED Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

TILMELDING  TILMELD DIG HER 

PRIS 200 kr.

TILMELDINGSFRIST onsdag d. 31. juli 2019

Har du praktiske spørgsmål til konferencen kontakt Fagligt Servicecenter:  
kursusadministration@sl.dk

SAMARBEJDET PÅ TVÆRS

https://sl.dk/nyt/arrangementer/arrangement/?ArrangementId=b7de10b4-5bd0-e811-a1eb-001dd8b8311b
https://sl.dk/nyt/arrangementer/arrangement?ArrangementId=53d107e7-6175-e911-a463-001dd8b83111

