
 
 

   

 

Program til KKR konference 2021  
 

Fremtidens specialiserede socialområde  
- med særligt blik på borgere med komplekse udfordringer 

 
Konferencen holdes virtuelt den 11. maj 2021 kl. 16.00–18.00 

 

Deltagelse i konferencen er gratis 

 
 

Vær med når scenen sættes for dialog mellem alle os, der har en aktie i at udvikle 

fremtidens specialiserede socialområde! 

 

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om 

samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. I Rammeaftale 

2021- 22 har vi et nyt udviklingsområde, hvor vi sætter fokus på at sikre de rette tilbud til 

rette tid for borgere med komplekse udfordringer. Visionen er at skabe et nyt fælles afsæt for 

tilbud til borgere med komplekse udfordringer, hvor vante regler og rammer udfordres med 

henblik på at søge nye løsninger.  

 

Herudover har socialminister Astrid Krag igangsat en stor evaluering af det specialiserede 

socialområde. Regeringens formål med evalueringen er at skabe et nationalt overblik over 

målgrupper og tilbud på området, som kan hjælpe med at indrette området, så alle får den 

bedst mulige støtte til at leve et godt liv. Evalueringen skal efterfølgende danne grundlag for 

at nå frem til en national specialeplanlægning inspireret af sundhedsområdet. 

  

På konferencen vil vi med oplæg og dialog belyse og drøfte de overordnede perspektiver ift. 

fremtidens specialiserede socialområde med afsæt i rammeaftalen og evalueringen af det 

specialiserede socialområde.  

 

Der gives stof til eftertanke om, hvordan vi skaber de bedst mulige ramme for fremtidens 

specialiserede socialområde, herunder for borgere med komplekse udfordringer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Hansen, Borgmester i Randers og KKR formand 

Steen Vindum, Borgmester i Silkeborg og KKR næstformand 



 
 

   

Program for KKR konference  
 

16.00 Velkomst ved KKR formandskabet    

Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune og KKR Midtjylland formand 
 

16.10 Regeringens vision for fremtidens specialiserede socialområde 

Videohilsen fra social- og ældreminister Astrid Krag 
 

 16.25 Fremtidens specialiserede område i perspektiv  

Oplæg ved Stefan Hermann, Rektor Københavns Professionshøjskole 

 

Hvordan former fremtiden sig, når det gælder vores mest belastede og sårbare borgere?  Har vi i dag 

de rette værktøjer og uddannelsestilbud til målgruppen? 

Hvad gør vi med de borgere, som ”ikke kan rummes” i vores samfund? End ikke det specialiserede 

socialområde? Disse spørgsmål og deraf følgende etiske dilemmaer ved fremtidens specialiserede 

socialområde vil blive belyst i dette indledende oplæg. 
 

16.55 Tjek ind på en workshop om fremtidens socialområde: 

• Workshop 1: Design af nye løsninger – med afsæt i borgernes oplevelser v/ Marie Herborg 

Krogh fra Center for Innovation i Aarhus kommune (CFIA) 

• Workshop 2: Fremtidens beskæftigelsestilbud til borgere med psykiske diagnoser og 

sårbarhed v/ Anette Holm, Socialchef, og Søren Landkildehus, Arbejdsmarkedschef, Holstebro 

Kommune 

• Workshop 3: Udvikling af nye tilbud og nye tilgange. Hør om rammeaftalens fælles udviklings-

område v/ Ann-Britt Wetche, Socialdirektør i Region Midtjylland 

• Workshop 4: Boformer og bygninger på fremtidens socialområde v/ Lone Aagaard, 

afdelingsleder botilbud Tagdækkervej i Hammel, samt Simon Eg Severinsen, viceområdechef og 

Stine Skivild Westing, arkitekt, om botilbud Hamarhus i Viborg  

 

På konferencedagen vælger du selv den workshop, du ønsker at deltage i. Workshoppen tilgås via 

virtuelle break out rooms, og alle deltagere på konferencen modtager ugen før konferencen en mail 

med links til formålet. 

 

Se uddybende beskrivelser af workshops nederst i programmet 
 

17.30 Kom tæt på regeringens evaluering af det specialiserede socialområde 

Oplæg ved Henrik Frostholm, kontorchef i Socialstyrelsen 

 

Social- og ældreminister Astrid Krag igangsatte i juni 2020 en evaluering af det specialiserede 

socialområde. Evalueringen er opdelt i tre spor, hvoraf spor 2 omfatter udvikling af en generel model for 

beskrivelse af specialiseringsniveauer. Dette arbejde er forankret i Socialstyrelsen og skal blandt andet 

bygge på inspiration fra specialeplanlægning på sundhedsområdet. I oplægget kan du komme tættere 

på det aktuelle arbejde med evalueringen – og hvad der tegner sig på fremtidens specialiserede 

socialområde. 
 

17.45 Afsluttende replikker – hvad tager vi med fra konferencen? 

 

Ulrik Wilbek, Formand KL’s socialudvalg 

Leif Gjørtz Christensen, Regionskredsformand SIND Midtjylland  

Stefan Hermann, Rektor Københavns Professionshøjskole 
 

17.55 Afrunding ved KKR formandskabet 

Steen Vindum, Borgmester i Silkeborg og KKR næstformand 

 

Konferencens Konferencier er Marianne Berthelsen, medlem af DASSOS og 

Chef for Læring, Sundhed, Børn & Familier i Hedensted Kommune  



 
 

   

Uddybende om de fire workshops 
 

Workshop 1: Design af nye løsninger – med afsæt i borgernes oplevelser v/ Marie Herborg Krogh fra 

Center for Innovation i Aarhus kommune (CFIA) 

 

Hvad vil det sige at involvere borgernes oplevelser i udviklingen af vores velfærd? Hvordan designer vi løsninger, 

som svarer på de udfordringer borgerne oplever? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive belyst. I CFIA 

arbejder vi designdrevet. Vi tager derfor altid tager udgangspunkt i de mennesker, vi designer til! I oplægget 

trækkes på erfaringer fra et tværgående projekt i Aarhus Kommune, der skaber en mere meningsfuld og 

sammenhængende overgang, når sårbare unge fylder 18 år. 

 

Vinni Bøgelund Jensen, kvalitetskonsulent Region Midtjylland, er facilitator på workshoppen. 

 

Workshop 2: Fremtidens beskæftigelsestilbud til borgere med psykiske diagnoser og sårbarhed v/ Anette 

Holm, Socialchef og Søren Landkildehus, Arbejdsmarkedschef, Holstebro Kommune 

 

Oplægsholderne inviterer deltagerne på workshoppen til fælles refleksion om udfordringer og muligheder i forhold 

til fremtidens beskæftigelsestilbud til borgere med psykiske diagnoser og sårbarhed. Oplæggene skal få 

deltagerne til at reflektere over: 

1) hvordan man kunne forestille sig en model på området 

2) hvordan kunne man udmønte lovgivningsforpligtigelsen på en anderledes måde, så man imødegår at borgere 

med psykiske diagnoser/sårbarhed oplever angst, stress og tvangsforestillinger i forhold til mødet med Jobcentre 

 

Desuden vil der være en præsentation af interessante ”fund” i forhold til erfaringer med Covid 19, og de 

jobåbninger og effekter disse fund har medført ift. målgruppen. Slutteligt vil oplægget komme ind på, hvad dette 

har givet anledning til af overvejelser ift. udfærdigelse af jobplaner samt dialog med arbejdsmarkedets parter. 

 
Carsten Wulff, vicedirektør socialområdet Region Midtjylland, er facilitator på workshoppen. 

 

Workshop 3: Udvikling af nye tilbud og nye tilgange v/Ann-Britt Wetche, socialdirektør Region Midtjylland 

 

Denne workshop lægger op til en drøftelse af, hvordan vi sammen – kommuner, region og brugerorganisationer - 

kan udvikle nye tilbud og tilgange til borgere med de mest komplekse og udfordrende problemstillinger.  

Workshoppen tager afsæt i en case fra det specialiserede socialområde i Region Midtjylland, som illustrerer hvilke 

konkrete udfordringer og problemstillinger man står overfor i praksis, når vi taler om komplekse borgere. 

Casen beskriver en borgers baggrund og forløb, før indskrivningen i det specialiserede socialområde, borgerens 

problemstillinger og adfærd samt det nødvendige samarbejde med og om borgeren. 

 

Lotte Henriksen, socialchef Aarhus Kommune, er facilitator på workshoppen. 

 

Workshop 4: Boformer og bygninger på fremtidens socialområde v/oplægsholder fra botilbud 

Tagdækkervej i Hammel v/Lone Aagaard, afdelingsleder, og botilbud Hamarhus i Viborg v/ Simon Eg 

Severinsen, viceområdechef, og Stine Skivild Westing, arkitekt  
 

Oplæg 1: ”Rehabiliterende rammer” (Tagdækkervej) 

Oplægget er en beskrivelse af, hvordan man på Tagdækkervej har bygget en døgnenhed til specialiseret 

rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Bygning og omgivelserne tager afsæt i principperne om 

helende arkitektur, hvor virkemidler til sansestimulering er tænkt ind i byggeriet i form af specielle krav til lys, lyd, 

natur, adspredelse, wayfinding og træning.  

 

Oplæg 2: Fra idé til planlægning til virkelighed (”Hamarhus”) 

Oplægget er en fortælling om, hvordan Hamarhus forvandledes fra en gammel bygning til en moderne og 

tidssvarende institution. I tråd med Specialområde Børn og Unges vision, har man opbygget et nyt højt 

specialiseret tilbud til normalt begavede børn og unge med en autismediagnose, hvor rammerne understøtter det 

fagprofessionelle arbejde.  En ramme som skaber den stemning, som udsatte børn og unge lever deres liv i. 

 

Søren Liner Christensen, direktør Herning Kommune, er facilitator på workshoppen. 

 


