
 

PROGRAM FOR TR-KONFERENCE 2019 

SAMSPIL OG FÆLLES LØSNINGER OM KERNEOPGAVEN  
- HVORDAN SAMARBEJDER VI OM AT GØRE HINANDEN BEDRE? 

 

11. APRIL 2019 
COMWELL MIDDELFART 

 

09 -10 Indtjekning med kaffe/the og morgenbrød 

 

10 –10.10  Velkomst og indledning  

v. Lotte Lagoni, Etf’s næstformand 

 

10.10 – 10.20 Morgensang 

v. Klods-Hans 

 

10.20 – 10.50  Perspektiver på samarbejdet om kerneopgaven  

v. Emma Winther, centerleder Vejle Kommune   

 

Emma Winther fortæller, hvad det har krævet af hende som leder og af 
hendes medarbejdere for at lykkes med kerneopgaven i samarbejde med 
borgeren. Hvor er udfordringerne og dilemmaerne?  

Emma Winther har mange års erfaring som leder. Fra 1. januar 2019 skifter 
hun job og bliver en del af rejseholdet for Videncenter for værdig 
Ældrepleje. Som medlem af ledelseskommissionen, har hun været med til at 
kortlægge og analysere offentlig ledelse og komme med konkrete 
anbefalinger, der kan styrke kvaliteten af offentlig ledelse i fremtiden.  

I 2018 udkom rapporten ’Sæt borgeren først’ med ledelseskommissionens 
anbefalinger 

 

10.50 – 11.10 Refleksioner og stemmer fra salen  

https://ledelseskom.dk/files/media/documents/hovedpublikationer/saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_anbefalinger.pdf
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Klods-Hans sætter gang i refleksioner, samtaler og aktiviteter med TR og FTR 
om pointer fra Emma’s oplæg 

 

11.10 – 11.25  Pause 

 

11.25 - 12 Professionelle relationer i samarbejdet 

v. Maja Loua Haslebo, erhvervspsykolog 

 

Ifølge Maja Loua Haslebo bør ledere og medarbejdere se sig selv som 
organisatoriske medlemmer i et professionelt arbejdsfællesskab, hvor ledere 
leder og medarbejdere giver følgeskab. Men hvad betyder organisatorisk 
medlemskab og følgeskab? Hvordan har det betydning for samarbejdet om 
kerneopgaven? Og hvor ligger udfordringerne og dilemmaerne?      

 

Maja Loua Haslebo arbejder med udvikling af ledelse, følgeskab og 
samarbejde gennem systemisk og anerkendende tilgange. Hun har udgivet 
flere bøger: ’Organisatorisk medlemskab’ og ’Anerkendende følgeskab’ m.fl. 

 

12 – 12.30  Refleksioner og stemmer fra salen  

Klods-Hans sætter gang i refleksioner, samtaler og aktiviteter med TR og FTR 
om pointer fra Maja’s oplæg  

 

12.30 – 13.30  Frokost 

 

13.30 -13.40 Opvarmning til eftermiddagens program, hvor Den nye Ergoterapeutiske 
praksis præsenteres 

 

13.40 – 14.10 Samskabt styring understøtter arbejdet med kerneopgaven  

v. Tina Øllgaard Bentzen, forsker på institut for Samfund og Erhverv på 
Roskilde Universitet. 

Vi ved, at det er vigtigt med gode relationer i samarbejdet, og at TR og FTR 
bidrager konstruktivt til fælles løsning af kerneopgaven. Men understøtter de 
styringsmæssige rammer løsningen af kerneopgaven? Tina Øllgaard Bentzen 
kommer i sit oplæg bl.a. ind på samskabt styring som metode til mere 
kerneopgave og mindre bureaukrati.   



Tina Øllgaard Bentzen har gennem flere år forsket i tillid, styring og ledelse. 
Hun har skrevet ph.d. om ’Tillidsbaseret ledelse og styring’. På baggrund af 
hendes afhandling har Fremfærd i 2018 udgivet pjecen ’Samskabt styring – en 
ny vej til mere kerneopgave og mindre bureaukrati’ 
 

14.10 – 14.30 Refleksioner og stemmer fra salen  

Klods-Hans sætter gang i refleksioner, samtaler og aktiviteter med TR og FTR 
om pointer fra Tina’s oplæg 

 

14.30- 14.45 Hverdagens dilemmaer 

v. Klods-Hans 

Med afsæt i dagens tre oplæg, bliver hverdagens forskellige dilemmaer sat i 
spil 

 

14.45 – 15.15 Pause – m kaffe/kage 

 

15.15 – 15.45 Hverdagens dilemmaer – fortsat 

v. Klods-Hans 

 

15.45 – 15.55 

 

Afrunding og tak for i dag 

v. Lotte Lagoni, Etf’s næstformand 
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