
 

Side 1 

 
Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt 

 

Læringsseminar II i DÆMP-satspuljeprojektet 2017-19 

 

Onsdag den 16. januar 2019 klokken 08.30 – 15.30 
Medborgerhuset i Silkeborg,  

Bindslev Plads 5, 8600 Silkeborg 

 
Program 

08.30: Kaffe, the, morgenmad 

 

09.00: Velkomst v/ direktør Jørgen Andersen (kommunal formand for projektet) 
 Introduktion til dagens program v/ projektleder Jacob Møller Jørgensen 

 

Formiddag: Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt – ud fra et 
brugerperspektiv 
 
09.10: Defactums forskningsprojekt om brugerinddragelsen  

 v/ seniorforsker i Defactum, Lucette Meillier 
   
 Lucette Meillier præsenterer baggrund og status i projektet samt  
 præsentation af cases til brug i gruppedrøftelserne. 
  
09.40: Gruppedrøftelser ved bordene 

 "Hvad er de tre vigtigste elementer at arbejde videre med for tidlig, 

  patientcentreret tværsektoriel indsats?" 

   

 Gruppedrøftelserne foregår i to adskilte sektioner. 
 Facilitering v/ Lucette Meillier og Berit Kjærside Nielsen (Defactum). 
 
11.45: Opsamling v/ programleder i Defactum, Berit Kjærside Nielsen 
 

12.00: Frokost 

 
Eftermiddag: Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt – ud fra et fagligt 
perspektiv 
 
12.45: Erfaringsudveksling  

 Gruppedrøftelser om udfordringer og at spotte nye idéer. 
 
  
  
  
   
  



 

 
 Side 2

  
  
 Der tages udgangspunkt i projekternes erfaringer fra projektstart og  
 hen mod drift. Der arbejdes med SWOT-analyse (se beskrivelse på s. 3) 
   
 Facilitering v/ Louise Bomholdt og Sofie Thorndal (Region  
 Midtjylland, Koncern HR) 
 
15.20: Afrunding v/ kontorchef Lone Düring (regional formand i projektet) 
 Næste skridt v/ projektleder Mette Byrgiel Bach 
 
15.30:  Tak for i dag 

 
 

 
 

 

Parkering omkring Bindslev Plads 

 

 



 

 
 Side 3

 

SWOT-analysen 

 
SWOT analysen skal hjælpe os med at gå fra projektfase til drift... 
• Hvad skal med videre? 
• Hvad skal ikke med videre? 
• Hvad skal udvikles på/tilpasses for at passe til drift? 
• Hvad skal vi være opmærksomme på for at lykkes med omsætning til drift? 
 
Om SWOT 
Hvad er en SWOT analyse? 

SWOT er et analytisk redskab, der gør det nemt at gå konstruktivt til problemstillinger. Navnet 
kommer af forkortelsen for modellen fire centrale punkter: Strengths (styrker), Weaknesses 
(svagheder), Opportunities (muligheder), Threats (trusler). 
 
Hvorfor skal jeg lave en SWOT-analyse? 

SWOT analysen er vigtig, fordi den tvinger dig, dit team eller hele virksomheden til at se kritisk 
på udfordringerne, udnytte styrkerne og optimere de rigtige steder, når det strategiske 
arbejde igangsættes, nye projekter startes op eller krisen kradser i det gamle. 
 
I hvilke sammenhænge er SWOT-analysen god? 

SWOT analysen kan bruges til hele virksomheder, i afdelinger og for nogle endda personligt. 
Det er vigtigt, at du forstår SWOT analysen som en del af dit arbejde i forberedelsesfasen til et 
projekt eller et nyt indsatsområde i virksomheden. Analysen er din mulighed for helt fra 
starten at kunne tage højde for de trusler, som ellers kommer til at dukke op som 
overraskelser.  
 
SWOT analysen er også god i det strategiske arbejde, hvor den kan danne grundlag for vigtig 
viden om virksomhedens kerneydelse. Med baggrund i SWOT analysen er der mulighed for at 
lave en strategi, der bygger på og udnytter virksomhedens styrker. Samtidig med, at trusler 
minimeres. 


