
Temasessioner

Temasession 1a
Fællesskabelse og samskabelse

Sankt Hans Torv (CPH Conference).

Sessionen arrangeres i samarbejde med VIA University College.

Temasession 2a
Sundhedsdata i kommunerne – nye muligheder i en digital 

virkelighed

Nørrebros Runddel (CPH Conference).

Sessionen arrangeres i samarbejde med Copenhagen 

Healthtech Cluster.

Temasession 3a
Hvilke ideer er de bedste?

Enghave Plads (CPH Conference).

Sessionen arrangeres i samarbejde med Københavns 

Kommune.

Temasession 4a
Unge stemmer – nye veje til demokratisk deltagelse

Tivoli (CPH Conference).

Sessionen arrangeres i samarbejde med Netværket af 

Ungdomsråd.

Temasession 5a
Færrest mulige ud af arbejdsmarkedet med stress

Hovedbanegården (CPH Conference).

Sessionen arrangeres i samarbejde med Forsikring & Pension.

Temasession 6a
Hvis velfærdsteknologi er svaret – hvad er så spørgsmålet?

Spisehuset (DGI-byen).

Sessionen arrangeres i samarbejde med Videnscenter for 

Velfærdsteknologi Vestdanmark.

Temasession 7a
Bedre velfærd med MED som strategisk partner?

Lokale 3 (DGI-byens hotel).

Sessionen arrangeres i samarbejde med FTF.

Temasession 8a
Virtual reality – klar til rampelyset?

Khora Virtual Reality (Høkerboderne 8, Kødbyen)

Sessionen arrangeres i samarbejde med Khora Virtual Reality.

Temasession 9a
Fra udgift til investering: En guidet ’studietur’ til sociale 

investeringer

Plenum (Øksnehallen). 

Sessionen arrangeres af Mandag Morgen.



Etableringen af lokale fællesskaber er kommet på dagsordenen igen. De 

lokale fællesskaber har været trængte de sidste år, og nu står vi over for 

opgaven med at revitalisere dem. I mange kommuner er der således fokus på, 

at lokalsamfundene i højere grad skal danne ramme for meningsgivende og 

identitetsskabende fællesskaber.

Fællesskaberne samler og skaber identitet, og måske kan de også medvirke til 

at skabe værdi og håndtere sociale problemer? 

Men hvordan gøres dette, og hvem er de centrale aktører i sådanne processer? 

Skal kommunerne spille en central rolle? Skal de frivillige foreninger spille 

en central rolle? Skal fællesskabelse gøres til genstand for samskabelse? Eller 

skal de formelle organisationer ikke blande sig og i stedet lade borgerne selv 

tage ansvaret? På denne temasession vil disse og mange andre spørgsmål 

være afsæt for en åben dialog om kommunernes og de frivillige foreningers 

rolle og om fællesskabernes muligheder. 

Kom og vær med i debatten. Jens Ulrich, VIA University College og ekspert i 

samskabelse, styrer debatten og giver et faglig indspark. På scenen møder du 

Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet og direktør i Hjem til Alle-alliancen, 

Ruth Gøjsen, forkvinde i Medborgerne, Maj Morgenstjerne Bek, sekretariats-

chef for Frivillighovedstad 2018, og Malene Bødker Leerberg , VIA University 

College og ekspert i design af brugerinddragelse.

Lokale 

Sankt Hans Torv 

(CPH Conference).

Format

Indspark, paneldebat og dialog i 

plenum.

Udbytte

Indblik i og mulighed for at påvirke 

dagsordenen om at understøtte 

meningsgivende fællesskaber, der 

kan skabe lokal værdi.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere på tværs 

af sektorer og organisationer, som 

interesserer sig for meningsgivende 

lokale fællesskaber.

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med VIA University College. 

Temasession 1a

Fællesskabelse og 
samskabelse



I takt med at kommunerne implementerer nye digitale omsorgssystemer, stiger 

mængden af data om borgerne. Men hvordan kan kommunerne bruge den 

store mængde data bedst? 

I denne session kan du få indsigt i gode eksempler på, hvordan man kan dele 

sundhedsdata på tværs af sektorer, og hvordan data kan føre til bedre opfølg-

ning og organisering. Du kan også få indblik i, hvad virksomhederne er optaget 

af, når de udvikler systemer til kommunerne, og hvilke ønsker borgerne har til 

de nye systemer.  

Kom med, når vi spørger aktørerne på området, hvordan vi får det bedste ud 

af de muligheder, sundhedsdata giver. Mød Mette Harbo, digitaliseringschef i 

Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning, Ole Stangegaard, 

kroniker, der på egen krop har oplevet at navigere i systemer, der ikke taler 

sammen, Jakob Kjellberg , professor og sundhedsøkonom i Det Nationale Forsk-

nings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), og Henning Langberg , direktør 

i Copenhagen Healthtech Cluster, der skaber vækst hos virksomheder med 

fokus på fremtidens sundhedsudfordringer. 

Thomas Funding Therkildsen, politisk analytiker på TV 2 News, styrer debatten. 

Lokale

Nørrebros Runddel 

(CPH Conference).

Format

Debat, indspark og refleksion i 

grupper.

Udbytte

Indsigt i de muligheder og 

perspektiver, der ligger i brugen af 

sundhedsdata i kommunerne.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere 

i kommuner, regioner og 

virksomheder, der arbejder 

med eller interesserer sig for 

sundhedsdata.

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med Copenhagen Healthtech 

Cluster. 

Temasession 2a 

Sundhedsdata i 
kommunerne – nye 
muligheder i en 
digital virkelighed



Mange udviklingsprojekter har udfordringer med at høste gevinsterne. Hvor-

dan finder man ud af, hvilke ideer der skal ende ud i projekter? Innovationshu-

set i Københavns Kommune har i samarbejde med en række af kommunens 

forvaltninger udviklet en metode, som kvalificerer potentialet af ideer. På 

sessionen præsenterer Innovationshuset metoden og viser, hvordan man for 

eksempel kan anvende spil til at kvalificere sit investeringsforslag og sine ideer. 

Bliv klogere på, hvordan du sikrer den gode projektopstart og kommer hele vejen 

rundt – fra ide til implementering – når vi giver en visuel indføring i Gevinstreali-

seringsspillet og Gevinstrundkørslen. Du vil også få præsenteret Gevinstværktøjet 

til at kvalificere dine gevinster, Involveringsværktøjet til involvering af de rigtige 

deltagere til tiden og Gevinstejermodellen.

Kom og oplev, hvordan de nye greb kan bruges i arbejdet med gevinstrealise-

ring, og vær med til at kvalificere debatten. 

Mød Diana Nielsen, innovationschef i Innovationshuset, Københavns Kom-

mune, der leverer indflyvningen, og Innovationshusets gevinsteksperter, der 

introducerer dig for metoden.

Lokale

Enghave Plads (CPH Conference).

Format

Faciliteret gruppearbejde med 

udgangspunkt i en konkret ide. 

Udbytte

Få afprøvet et redskab, der kan 

konkretisere din ide og indkredse, 

hvilke gevinster der kan realiseres 

og bruges i en businesscase.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere, der 

interesserer sig for nye måder at 

arbejde med gevinstrealisering i 

udviklingsprojekter på.

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med Københavns Kommune. 

Temasession 3a

Hvilke ideer 
er de bedste?



I den offentlige debat hører man ofte, at nutidens danske unge er uengagerede. 

De bruger mere tid bag skærmen end på hinanden og samfundet. Stemme-

procenten er lav sammenlignet med andre aldersgrupper, og historisk få unge 

engagerer sig i politiske partier. 

Hos Netværket af Ungdomsråd (NAU) ved vi, at unge både kan og vil engagere 

sig i samfundet og tage del i demokratiet. Det sker dog ofte på nye måder, som 

ikke altid bliver anerkendt på lige fod med stemmeafgivelse eller medlemskab 

af et parti.

Denne deltagelse er ikke en selvfølge. Derfor må vi sætte aktivt ind for at styrke 

de kommunale rammer for de unges demokratiske deltagelse, samtidig med at 

vi må begynde at anerkende de nye organiserings- og deltagelsesformer, som 

hastigt vinder frem. 

Mange velmenende kommunale politikere og embedsmænd arbejder for 

at understøtte de unges deltagelse. Men hvordan indretter vi bedst muligt 

indsatsen? Hvad fungerer – og hvad gør ikke – i samarbejdet med unge? 

Vær med, når vi sammen søger svar på, hvordan unge og kommunerne i 

fællesskab bedst sikrer den demokratiske deltagelse.

Emilie Torp, formand for NAU, leverer indflyvningen, og Olav Hesseldahl, 

direktør og stifter af Ungdomsbureauet, giver sit bud på, hvordan vi sikrer unges 

engagement. Efterfølgende inviterer vi til debat med indspark fra spændende 

aktører på ungeområdet. 

Lokale

Tivoli (CPH Conference). 

Format

Debat i fiskebowlen.

Udbytte

Ideer til samarbejdet med unge 

og et nyt inspirationskatalog om 

unges samfundsengagement.

Målgruppe

Udviklingsansvarlige i kommuner 

og civilsamfundsorganisationer 

samt fag- og interesseorganisationer 

på børne- og ungeområdet.

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med Netværket af Ungdomsråd.

Temasession 4a 

Unge stemmer 
– nye veje til 
demokratisk 
deltagelse



Som tryghedsleverandør er forsikrings- og pensionsbranchen med til at løse 

velfærdssamfundets udfordringer. Men for at det skal lykkes, er der behov 

for at knytte endnu tættere bånd med sundhedssystemet, kommunerne og 

arbejdsmarkedsparterne. 

En af de største udfordringer på arbejdsmarkedet er stress. Arbejdsgivere, 

kommuner og forsikrings- og pensionsselskaber mærker i høj grad 

konsekvenserne af stress blandt danskerne. 

Det er samtidig også disse aktører, der kan løse problemet. Men hvem skal 

konkret gøre noget? Hvordan skal det koordineres? Hvad virker? 

Vi inviterer til debat med sundhedspolitikere, eksperter og arbejdsgivere for at 

drøfte dilemmaerne, der knytter sig til den fælles interesse, at færrest mulige 

falder ud af arbejdsmarkedet. 

Undervejs i sessionen kan du opleve indspark fra og debat med blandt andre 

Jacob Winther, direktør i Forsikring & Pension, Christian Gaden Jensen, leder af 

Center for Psykisk Sundhedsfremme ved Københavns Universitet, og Pernille 

Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Mette Walsted Vestergaard styrer slagets gang.

Lokale

Hovedbanegården 

(CPH Conference).

Format

Korte oplæg og debat med de 

vigtigste aktører på feltet.

Udbytte

En klar forståelse af, hvordan vi 

via en fælles indsats kan fremme 

fastholdelse på arbejdsmarkedet 

og forbedre indsatsen mod stress.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere, som er 

nysgerrige på, hvordan vi skaber 

bedre rammer for et sundt arbejds-

liv, med særligt fokus på håndte-

ring af stress.

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med Forsikring & Pension. 

Temasession 5a

Færrest mulige 
ud af arbejds-
markedet med 
stress



Alle er enige om, at vi står over for en stor samfundsopgave med flere plejekræ-

vende ældre og færre hænder – men hvordan løser vi bedst den opgave?

Der er ingen tvivl om, at varme og kloge hænder spiller en stor rolle i opgaveløs-

ningen. Men hvordan sikrer vi, at velfærdsmedarbejder og velfærdsteknologi 

går hånd i hånd, så vi får det optimale udbytte af begge dele?

Bland dig i debatten og giv dit besyv med, når vi forsøger at komme tættere på, 

hvilken rolle velfærdsteknologi egentlig spiller, når målet er at frigøre arbejds-

kraft, lette arbejdsbyrden for personalet og øge kvaliteten og trygheden for 

borgerne. Og bliv klogere på, hvilke kompetencer fremtidens velfærdsmedar-

bejdere skal have for at kunne løfte opgaven med at bruge velfærdsteknologien 

bedst muligt.

Astrid Læssø, partner i Udviklingsbureauet BETA, styrer slagets gang med 

input fra SOSU Nord, som de sidste fem år har drevet Future Lab, et test- og im-

plementeringscenter for de nyeste velfærdsteknologier, Social- og Sundheds-

skolen Fredericia-Vejle-Horsens, som har særligt fokus på brug af simulations-

udstyr i undervisningen, og SOSU Fyn, som igennem en årrække har opbygget 

konkrete erfaringer med innovations- og læringsteknologi.

Lokale 

Spisehuset (DGI-byen).

Format

Workshop med videoindspark, 

refleksion og fælles debat.

Udbytte

Perspektiv på, hvordan velfærds-

teknologi kan være med til at løfte 

plejeopgaven, og inspiration til, 

hvad det kræver at udnytte poten-

tialerne. 

Målgruppe

Ledere, medarbejdere og producen-

ter, som interesserer sig for, hvordan 

velfærdsteknologi kommer bedre 

på banen i fremtiden.

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med Videnscenter for Velfærds-

teknologi Vestdanmark.

Temasession 6a 

Hvis velfærds-
teknologi er svaret 
– hvad er så 
spørgsmålet?



Nye undersøgelser fra Center for Offentlig Innovation (COI) og regeringens 

Ledelseskommission har afdækket, at der er et stort potentiale i at styrke sam-

arbejdet med medarbejderne og de faglige organisationer om at udvikle den 

offentlige sektor.

Men hvordan kan samarbejdet mellem ledere og medarbejdere styrkes, så 

det både bidrager til at udvikle kerneopgaven, at skabe styring med plads til 

faglighed og at undgå overflødig dokumentation? Hvilken rolle kan MED-syste-

met spille? Og hvordan kan det strategiske samarbejde i MED i kommuner og 

regioner styrkes?

FTF arbejder på at udvikle en ny og mere effektiv styring af den offentlige 

sektor, hvor ledere og medarbejdere samarbejder om at udvikle kerneopgaven. 

Derfor sætter vi disse centrale spørgsmål – og mange flere – til debat.

Lotte Bøgh Andersen, professor på Aarhus Universitet og medlem af regerin-

gens Ledelseskommission, leverer indflyvningen og får selskab af:

• Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune

• Lisbeth Schrøder, ledende fysioterapeut i Region Sjælland og formand for 

Danske Fysioterapeuters Lederråd

• Anders Liltorp, næstformand i Hoved-MED og formand for Rødovre 

Lærerforening

• Charlotte Vallys, næstformand i Virksomheds-MED på Rigshospitalet og 

fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne.

Lokale 

Lokale 3 (DGI-byens hotel).

Format

Oplæg og debat i panelet og med 

salen.

Udbytte

Inspiration til arbejdet med at 

udvikle kerneopgaven gennem 

strategisk samarbejde i MED.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere med 

interesse for at styrke samarbejdet 

mellem ledere, medarbejdere og 

faglige organisationer.

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med FTF.

Temasession 7a

Bedre velfærd 
med MED som 
strategisk partner?



Virtual reality har de seneste år fået luft under vingerne. Men hvad er potentia-

lerne i teknologien på velfærdsområdet? 

På denne temasession er der mulighed for at prøve teknologien på egne sanser 

og vende mulighederne i virtual reality med nogle af de førende eksperter på 

området.

Thomas Saaby Noer fra Khora Virtual Reality vil igennem konkrete cases give 

sit bud på, hvordan virtual reality kan skabe reel værdi på områder som angst-

behandling, sygehusbyggeri, smertedistraktion og ældreområdet.

VR-projektkoordinator for Behandlingsskolerne Anne Kristine Schwartzbach 

vil fortælle om, hvordan Behandlingsskolerne har brugt virtual reality som en 

del af behandlingen af skolevægring og angstproblematikker hos skolebørn. 

Klinikchef Søren Benedikt Pedersen fra Cool Kids vil fortælle om, hvordan 

virtual reality kan understøtte eksponeringsterapi til børn og unge. 

Og Jonas Winther Kvist fra Khora Care fortæller, hvordan de skaber sociale 

VR-oplevelser til plejecentre, hvor flere kan opleve det samme i virtual reality 

samtidig, og hvor plejer og pårørende kan følge med i, hvad den ældre eller 

demente oplever i VR-universet.

Lokale 

Khora Virtual Reality 

(Høkerboderne 8, Kødbyen). 

Format

Praktisk afprøvning af virtual 

reality, lyntaler og debat.

Udbytte

Indblik i, hvilke muligheder virtual 

reality giver både på de kommunale 

og regionale velfærdsområder. 

Målgruppe

Medarbejdere og ledere fra 

ældre-, social-, skole- eller 

sundhedsområdet, der er 

nysgerrige på, hvordan virtual 

reality kan benyttes til at skabe 

værdi for borgere og patienter.

Sessionen arrangeres i samarbejde 

med Khora Virtual Reality.

Temasession 8a 

Virtual reality – 
klar til rampelyset?

KHORA



I de seneste år er sociale investeringer vokset frem som en ny tilgang til sociale 

indsatser i Danmark – og ikke mindst til finansieringen heraf. Sociale investe-

ringer har potentiale til at nedbryde silotænkning mellem forvaltninger og 

budgetter, sikre langsigtede økonomiske og socialpolitiske prioriteringer og 

ikke mindst flytte forståelsen af den offentlige velfærdsfinansiering fra passive 

udgifter til aktive investeringer.

En række danske kommuner er allerede i gang med at foretage sociale inve-

steringer og dermed gøre udgiftsposter til investeringsmuligheder, og flere 

kommuner forventer, at de i de kommende år vil gå samme vej. Men forvirrin-

gen er stor, og der tales om alt fra Heckmann-kurver og forebyggende indsatser 

til businesscase-beregninger, impact bonds og kapitalfonde. 

Med denne temasession inviterer Mandag Morgen på en ’studietur’ rundt i lan-

det for at høre om erfaringerne med sociale investeringer i danske kommuner.

Vi besøger blandt andre Jette Søndergaard, der er chef for forretningsudvikling i 

Herning Kommune, og Kenneth Andersen, der er centerchef for økonomi i Ishøj 

Kommune. Turen skydes i gang med en kort introduktion til sociale investeringer 

og guides af Mandag Morgens direktør, Lisbeth Knudsen, og Knud Aarup, som er 

formand for Socialpolitisk Forening og tidligere direktør i Socialstyrelsen.

Lokale

Plenum (Øksnehallen).

Format

Korte oplæg, perspektivering, 

spørgsmål og debat.

Udbytte

Indsigt i tilgange til og erfaringer 

med sociale investeringer.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere i offentlige 

og private organisationer.

Sessionen arrangeres af Mandag 

Morgen.

Temasession 9a

mandagmorgen

Fra udgift til investering: 

En guidet 
’studietur’ til sociale 
investeringer


