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 12   Program 

Formiddagens sessioner

 12   Program 

Temasession 1a
Kulturændringer er nøglen til succesfuld samskabelse

Sankt Hans Torv (CPH Conference).

Sessionen arrangeres i samarbejde med VIA University College.

Temasession 2a
Styring i forandring – hvad gør vi nu?

Nørrebros Runddel (CPH Conference).

Sessionen arrangeres i samarbejde med FTF.

Temasession 3a
Borgerne ind i det politiske maskinrum

Enghave Plads (CPH Conference).

Sessionen arrangeres i samarbejde med Gentofte Kommune, 

Skanderborg Kommune og Hedensted Kommune.

Temasession 4a
OPI – hvordan fanger vi gevinsterne?

Tivoli (CPH Conference).

Sessionen arrangeres i samarbejde med Welfare Tech, 

OPI-guide.dk og Patient@home.

Temasession 5a
Kan vi tænke ud af boksen, når vi putter folk i kasser?

Hovedbanen (CPH Conference).

Sessionen arrangeres i samarbejde med Ungdommens 

Røde Kors.

Temasession 6a
Fælles løsninger til god integration

Venligbohuset (nær hovedindgangen til Øksnehallen).

Sessionen arrangeres af Mandag Morgen.

Temasession 7a
Sundhed i en digital fremtid

Plenum (Øksnehallen). 

Sessionen arrangeres i samarbejde med Danske Regioner.

Temasession 8a
Digitalisering på plejehjemmet til gavn for alle

Lokale 3 (DGI-byens hotel).

Sessionen arrangeres i samarbejde med VIA University 

College.
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Skal offentlige organisationer lykkes med en ambitiøs samskabelsesdagsor-

den, kræver det en indsats på flere niveauer. Der skal satses på kompetence-

udvikling for såvel ledere som medarbejdere, og deres mindset skal ændres. 

De organisatoriske rammer skal designes, og selve kulturen i organisationen 

skal tilpasses, så den understøtter samskabelsesdagsordenen.

På denne session kan du høre om gode eksempler, udveksle erfaringer og få 

indsigt i, hvilke praktiske og organisatoriske udfordringer man som medarbej-

der og leder står over for, når man skal lykkes med samskabende processer. 

Du kan også blive klogere på, hvordan den ideelle kultur, de rette kompeten-

cer og de kloge strukturer kan designes.

Program:

• Lena Kjeldsen, ph.d. og adjunkt ved VIA University College, giver et 

organisatorisk blik på samskabelse.

• Lise Uhre Pless, sekretariatschef i Borgmester- og Ledelsessekretari-

atet i Aarhus Kommune, sætter samskabelse i et strategisk og politisk 

perspektiv.

• Mette Glibstrup, rådgiver i myndighedsafdelingen, og Anette Bech 

Madsen, sygeplejerske og klinisk vejleder, begge Ringkøbing-Skjern 

Kommune, Tenna Ernst, playmaker i Skanderborg Kommune, og Anne 

Mette Holme Bertelsen, netværksleder i Albertslund Kommune, disku-

terer, hvilke ændringer der skal til i praksis for at understøtte samskabel-

sesdagsordenen.

• Bente Lindgaard, lektor og konsulent ved VIA University College, runder 

af og samler op.

Lokale 

Sankt Hans Torv 

(CPH Conference).

Format

Oplæg og paneldebat.

Udbytte

Inspiration til organisatorisk 

understøttelse af samskabelses-

processer.

Målgruppe

Ledere, medarbejdere, frivillige 

og andre, der vil arbejde med 

samskabt velfærd.

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med VIA University College. 

Temasession 1a

Kulturændringer 
er nøglen til  
succesfuld  
samskabelse
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 14   Program 

Styringen af kommuner og regioner er under udvikling. Kravene til kontrol og 

dokumentation bliver udfordret, og mange har bud på, hvordan styringen kan 

blive mere meningsfuld. Samtidig er kravene til ledelsen under forandring. Der 

er i stigende grad fokus på kerneopgaverne, på faglighed i ledelse, på ledelses-

rummet og på, at opgaver løses bedst i fællesskab. 

Men hvad skal afløse de nuværende styringsparadigmer? Hvordan kan sty-

ringen i højere grad bygge på tillid? Hvordan løses kerneopgaverne med større 

kvalitet? Og hvad betyder udviklingen konkret for medarbejdere og ledere?

Hanne Dorthe Sørensen, stifter af Lederskabelse.dk og medlem af styregrup-

pen for FORUM for fremtidens offentlige styring og ledelse, giver sit bud på de 

muligheder og udfordringer, udviklingen medfører. Og Søren S. Kjær, kommu-

naldirektør i Sorø Kommune, Martina Jürs, næstformand i Danske Bioanaly-

tikere, Irene Hesselberg , DSR's Lederforening (begge FTF’s Lederråd), Anders 

Liltorp, formand for Rødovre Lærerforening, og Henrik Brandt Rasmussen, 

fællestillidsrepræsentant for skolepædagogerne i Odense Kommune, giver 

deres besyv med, når vi stiller en række centrale spørgsmål:

• Hvordan løser vi udfordringerne ved den nuværende styring?

• Hvad kan topledelsen, mellemlederne og medarbejderne bidrage med?

• Hvordan kan medarbejderne spille en aktiv rolle i udviklingen i kommu-

ner og regioner?

• Hvordan kan professionsbaseret faglig ledelse bidrage til strategiudvik-

ling?

Lokale 

Nørrebros Runddel 

(CPH Conference).

Format 

Oplæg og debat.

Udbytte 

Viden om de nyeste tendenser 

og inspiration til arbejdet med 

ny styring og ledelse i egen 

organisation.  

Målgruppe

Ledere og medarbejdere med 

interesse for styring og ledelse.

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med FTF. 

Temasession 2a 

Styring i forandring 
– hvad gør vi nu?
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At turde lukke borgerne ind i det politiske maskinrum kræver mod og omstil-

lingsparathed både for politikere og for organisationen omkring dem. Ikke 

desto mindre er vi overbevist om, at det skaber bedre resultater, når politikerne 

inddrager dem, det handler om – hvad enten det er borgere, lokale erhvervsdri-

vende eller aktive i foreningslivet, og når de tør tage konsekvensen af dialogen 

og handle derefter.

Det arbejde har Gentofte, Hedensted og Skanderborg Kommune taget hul på. 

Metoderne er ikke de samme, men hver især har de tre kommuner udviklet og 

taget nye måder at skabe politik sammen med borgerne på i brug. Samtidig er 

rammerne for traditionel udvalgsstruktur, mødeplaner og beslutningsproces-

ser også tænkt på ny. 

Kom og bliv inspireret til, hvordan din organisation kommer i gang med sam-

skabt politik. Hør, hvordan drømmen og de gode resultater driver værket for po-

litikere og embedsmænd. Og vær med, når vi tager debatten om, hvordan den 

politiske ledelse og handlekraft kan styrkes gennem samskabelse, og hvordan 

man undgår at sætte det repræsentative demokrati over styr undervejs.

Du kan møde: 

• Hans Toft, borgmester, og Frank E. Andersen, kommunaldirektør, Gentof-

te Kommune

• Kirsten Terkilsen, borgmester, og Jesper Thyrring Møller, kommunaldi-

rektør, Hedensted Kommune

• Jørgen Gaarde, borgmester, og Lisbeth Binderup, kommunaldirektør, 

Skanderborg Kommune.

Moderator på sessionen er Anne-Mette Scheibel, partner i Resonans.

Lokale 

Enghave Plads 

(CPH Conference).

Format

Paneldebat, film og fælles 

diskussion.

Udbytte

Ny viden og hands-on-

erfaringsudveksling.

Målgruppe

Politikere, ledere og medarbejdere.

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med Gentofte Kommune, 

Skanderborg Kommune og 

Hedensted Kommune. 

Temasession 3a

Borgerne ind 
i det politiske 
maskinrum
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Rundt om i landet findes mange gode eksempler på, at offentlig-privat 

innovation lykkes og kaster store gevinster af sig. Men hvad er det, som 

succesfulde OPI-projekter gør rigtigt? Hvordan overvinder man de barrierer, 

der kan stå i vejen for innovationssamarbejdet? Og hvordan udnytter man 

mulighederne i de nye udbudsregler?

Hør om konkrete erfaringer og resultater fra et af landets største 

innovationsprojekter, Patient@home, og bliv inviteret med til at føre projektet 

videre. Få din egen organisations udfordringer omsat til konkrete værktøjer 

ved hjælp af OPI-guide.dk og tag hjem med konkret viden om, hvordan du kan 

opnå succes med dit innovationsprojekt.

Lær af de gode eksempler og hør, hvordan en række kommuner strategisk 

understøtter innovation i samspil med private virksomheder og med øjnene 

stift rettet mod gevinstrealisering. 

Mød blandt andre:

• Helene Bækmark, kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyns Kommune

• Thune Korsager, strategi- og udviklingschef i Aarhus Kommune

• Jakob Kyndal, direktør for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune

• Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune

• Gitte Østergaard, direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense 

Kommune.

Rikke Bastholm, direktør for innovationsvirksomheden INNOBA og ekspert i 

offentlig-privat innovation, styrer dialogen.

Lokale

Tivoli (CPH Conference).

Format

“Vidensdryp” og debat.

Udbytte

 Indsigt i, hvordan erfarne offentlige 

og private samarbejdspartnere lyk-

kes med at udvikle, implementere 

og gevinstrealisere offentlig-privat 

innovation.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere i offentli-

ge og private organisationer, der vil 

samarbejde med gevinst for alle.

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med Welfare Tech, OPI-guide.dk, 

Patient@home. 

Temasession 4a 

OPI – hvordan 
fanger vi 
gevinsterne?
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Vi skal tænke ud af boksen, hvis vi – både offentlige instanser og foreningslivet 

– skal lykkes med at forebygge problemer lige fra radikalisering til hjemløshed 

blandt unge. Stærke lokale fællesskaber, som rummer forskellighed, er en 

forudsætning for, at det lykkes. Alligevel tænker vi fortsat indsatser til snævre 

målgrupper – flygtningebørn, ensomme ældre, unge med diagnoser osv. 

Det er simpelthen ikke godt nok, når Peter ikke kan få en mentor, fordi han bor 

i Hvidovre i stedet for i Rødovre. Når Sanne ikke må komme i en madklub, fordi 

hun er 14 og ikke 13. Eller når Kevin ikke kan komme på ferielejr, fordi hans sag 

ved kommunen er lukket.

Kom og hør om vores egen uduelighed med at rive kasserne itu – og om 

spirende best cases. Hør, hvordan vi sammen med kommuner, virksomheder 

og fonde forsøger at udfordre vores fælles kassetænkning. Hvor udfordres 

vores logikker? Hvordan påvirkes vores samarbejde med hinanden, når vi 

udfordrer vanetænkningen? Og hvad kan vi gøre anderledes i morgen?

Program:

• Inspirationsoplæg om potentialet ved at nedbryde kassetænkning.

• Fordomsdebat – vi tager livtag med misforståelserne om, hvorfor ’de 

andre’ gør, som de gør.

Lokale

Hovedbanen (CPH Conference).

Format

Inspirationsoplæg og fordoms-

debat.

Udbytte

En slikkepind, gode ideer og nye 

fordomme.

Målgruppe

Alle, der ikke betragter snævre 

målgrupper som et nødvendigt 

greb for at arbejde med sociale 

indsatser.

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med Ungdommens Røde Kors. 

Temasession 5a

Kan vi tænke ud af 
boksen, når vi  
putter folk i kasser?
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 18   Program 

Integration er en kompleks størrelse. Det handler om at finde en plads i uddan-

nelsessystemet eller på arbejdsmarkedet, at mestre sproget, at få et netværk 

og en god tilværelse sammen med familie og venner. Derfor går det også 

bedst, hvis offentlige, civile og private aktører spiller sammen. Integrationen i 

Danmark har med andre ord brug for samarbejder på tværs af sektorer, så de 

enkelte indsatser understøtter hinanden, og alle parter gør det, de er bedst til. 

Også selv om det ikke altid går så let, som vi kunne tænke os.

I denne session inviterer Mandag Morgen til debat om, hvordan vi bedst 

arbejder med fælles løsninger til god integration på tværs af sektorer. Kom og 

bliv klogere på, hvordan virksomheder, kommuner og civilsamfund ’finder 

hinanden’ i arbejdet med integration – og hvorfor det giver mening. 

Vi spørger nogle af de aktører, som har konkret erfaring med at samarbejde om 

integrationen, og diskuterer potentialer og udfordringer på vejen. Mød bl.a. Lars 

Larsen, direktør i LG Insight, Christian Frederiksen, viceforstander på Jyderup 

Højskole, Lars Nordborg Olsen, næstformand i De Danske Sprogcentre, Jens 

Guldsmed-Thomsen, talsmand for Venligboerne, og Mahasiah Rasmusen, 

projektkonsulent i Lokalsamfundet Bygger Bro.

Rie Ljungmann, Mandag Morgen, styrer debatten. 

.

Lokale 

Venligbohuset (nær hovedindgan-

gen til Øksnehallen).

Format

Samtale og debat.

Udbytte 

Perspektiv på, hvad stærke sam-

arbejder kræver, og inspiration 

til arbejdet med integration i din 

organisation.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere fra privat, 

offentlig og frivillig sektor, som 

på den ene eller anden måde har 

integrationsopgaver inde på livet. 

Sessionen arrangeres af Mandag 

Morgen. 

Temasession 6a 

Fælles løsninger  
til god integration

mandagmorgen
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Udviklingen af ny teknologi på sundhedsområdet er eksploderet, og det dan-

ske sundhedsvæsen står foran en dramatisk transformation i de kommende 

år. De nye teknologiske muligheder rummer enorme potentialer, men også 

udfordringer for både patienter, personale og system. Derfor er det afgørende, 

at vi løbende stiller os selv og hinanden de rigtige spørgsmål, så vi sikrer os, at 

teknologien bliver værdifulde redskaber for sundhedspersonalet og i sidste 

ende kommer både borgere og patienter til gode.

Hvad vil den digitale transformation komme til at betyde for vores liv som 

borgere og patienter? Hvad er muligheder og konsekvenser for den fremtidige 

organisering og udvikling af vores fælles sundhedsvæsen? Og hvad betyder 

den digitale transformation for ambitionerne om lighed i sundhed, datasikker-

hed og patienten i centrum?

Kom og få en indflyvning til fremtidens digitale sundhed, og bland dig i 

debatten, når vi spørger, hvad det kræver af os alle – borgere, politikere, ledere, 

sundhedsprofessionelle og leverandører – hvis vi skal realisere potentialerne i 

den digitale transformation. 

Laila Pawlak, medstifter i DARE2, leverer indflyvningen, og bagefter inviterer 

vi til debat. Hør bl.a. fra Bent Hansen, formand for Danske Regioner, Camilla 

Hersom, formand for Danske Patienter, Andreas Rudkjøbing , formand for 

Lægeforeningen, og Adam Lebech, branchedirektør i DI Digital.

Anders Høeg Nissen, vært på Harddisken, P1, styrer slagets gang.

Lokale 

Plenum (Øksnehallen).

Format

Indspark, refleksionsøvelser og 

debat i bedste ’Debatten’-stil.

Udbytte

Indblik i, hvordan den digitale 

transformation vil forandre vores 

alle sammens sundhed(svæsen), og 

viden om, hvad den digitale trans-

formation betyder for medarbejde-

re og ledere i sundhedsvæsenet.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere på tværs 

af sektorer og organisationer, som 

interesserer sig for den digitale 

udvikling og fremtidens sund-

hed(svæsen).

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med Danske Regioner. 

Temasession 7a

Sundhed i en  
digital fremtid
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Det kan være udfordrende at opretholde en normal tilværelse for mennesker 

med demens. I takt med sygdommens progression bliver plejehjemsbeboere 

med demens stadig mere afhængige af de professionelles støtte og evne til at 

observere og handle på symptomer.

Kom og bliv klogere på, hvordan nye digitale løsninger kan understøtte det 

sundhedsfaglige og pædagogiske arbejde med mennesker, der er ramt af 

demens, ved at sikre rettidig og personcentreret omsorg og behandling samt 

hensigtsmæssige arbejdsprocesser. 

Program:

• Hvor er barriererne, og hvordan er fremtidsudsigterne for brugen af 

digitale teknologier i omsorgssektoren? Rikke Gregersen, VIA University 

College, gør os klogere på perspektiverne.

• Tre eksempler fra praksis på teknologier, der er tilpasset den enkelte:

1)  Helle Thomsen, Norddjurs Kommune, fortæller om brugen af 

Demenskammeraten – et digitalt medarbejderværktøj, der sikrer, at 

borgere med demens modtager en så individuel og fagligt funderet 

pleje som muligt.

2)  Rasmus Juhl Kallesøe, Applikator, og Dorte Dalkjær, CoLab, fortæller 

om VITAmind – en ny støtteapp til læringsdifferentieret mindfitness.

3)  Ragnhild Engen, Region Syddanmark, og Dorte Dalkjær, CoLab, 

fortæller om DoMyDay – et kommunikations- og strukturhjælpemiddel 

målrettet mennesker med lette kognitive vanskeligheder.

• Hvordan implementerer vi ny teknologi og arbejdsrutiner i praksis? Rikke 

Gregersen, VIA University College, giver et indblik i aktuelle erfaringer 

med systematisk, digital screening af plejehjemsbeboere.

Lokale 

Lokale 3 (DGI-byens Hotel).

Format 

Inspirationsoplæg og gode 

eksempler.

Udbytte 

Ny inspiration til arbejdet med 

digitale teknologier i praksis.

Målgruppe

Ledere, medarbejdere og produkt-

udviklere på omsorgsområdet.

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med VIA University College. 

Temasession 8a 

Digitalisering på 
plejehjemmet til 
gavn for alle
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