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Åben Dialog
–
Vi tilbyder et kompetencegivende 
uddannelsesforløb på diplomniveau 
med afsæt i Åben Dialog, som er for 
jer, der ønsker at styrke det netværks- 
og helhedsorienterede arbejde.



Skab fælles forståelse og 
forandring med Åben Dialog
–
Med dette læringsforløb får I viden om og redskaber til at skabe 
fælles forståelse på tværs og muliggøre forandring hos borgeren.

Reflektér igennem praksisperspektiver
På læringsforløbet sætter vi fokus på bl.a. Åben Dialogs 
syv grundprincipper, reflekterende processer, små og 
store arenaer for dialogisk praksis samt netværksmøder 
efter ÅD's principper. 

Der arbejdes med en tilgang, hvor undervisningen hele 
tiden kobles til omsætning og konkrete handlinger i 
egen praksis. Derfor afsættes træningsdage samt 
lærings- og refleksionsgrupper, der hele tiden har fokus 
på at forandre og udvikle praksis. 

Efter endt uddannelsesforløb er I i stand til at udvikle 
Åben Dialog i samspil med borgere, netværk og 
samarbejdspartnere i et tværfagligt og organisatorisk 
samspil.

Er der ønsker om det, kan læringsforløbet suppleres 
med tilbud om supervision.

Praktiske oplysninger
Målgruppe
Uddannelsesforløbet er for dig, der arbejder med
mennesker, herunder børn, unge og familier inden for 
social- og behandlingspsykiatri, med udsatte voksne 
eller på børn- og familieområdet, eller måske er du blot 
interesseret i en dialogisk tilgang.

Undervisning
Forløbet afvikles som en kombination af undervisning,
træning i øvelsesgrupper og refleksion.
Forløbet strækker sig over ca. 8 mdr. med 8
undervisningsdage og 4 praksisdage med
færdighedstræning, refleksion og vejledning.

Tilskud
Der er mulighed for at søge økonomisk støtte til forløbet
ved Den Kommunale Kompetencefond på
denkommunalekompetencefond.dk eller Den Regionale
Kompetencefond på denregionalekompetencefond.dk

Særligt tilrettelagt forløb på arbejdspladsen
Det er også muligt at rekvirere et særligt tilrettelagt
forløb for hele arbejdspladsen. Modulet udvikles i tæt
samarbejde med jer, så vi sikrer, at det tones efter jeres
strategier for det faglige arbejde. 

Åben Dialog er en 
netværksorienteret og tværsektoriel 
tilgang, der

inddrager netværk (efter borgerens ønske) og 
relevante fagprofessionelle i forhold til 
borgerens situation
er baseret på syv principper for hurtig og 
samtidig indsats i forhold til borgeren og 
dennes netværk
vægter alle udsagn lige ved at den 
professionelle ikke kommer med løsninger, 
men supplerer sit faglige perspektiv med 
borgerens eget samt netværkets perspektiver
skaber fælles forståelse på tværs og større 
mulighed for at borgerens recovery øges.

Positiv evaluering af ÅD
I dansk sammenhæng er ÅD implementeret 
rigtig mange steder både inden for den 
kommunale og regionale psykosociale indsats. 
Borgere, netværk og de medarbejdere, der har 
medvirket ved afprøvningen af ÅD, vurderer de 
umiddelbare og metodenære resultater af ÅD 
meget positivt. Se mere hos Socialstyrelsen her. 
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https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/Udviklings-og-Investeringsprogrammerne/dokumenterede-metoder-voksne-og-handicap/om/aben-dialog
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Yderligere informationer
Har I spørgsmål? Vi sidder klar til at svare på jeres spørgsmål.

 

Vil I vide mere om et skræddersyet 
læringsforløb, kan I kontakte:

 

Trine Østerbye Clausen
Lektor og konsulent  
Afdeling for Sundhed, Socialt arbejde og 
Velfærdsforskning 
Kompetence og Organisationsudvikling
På tlf.: 24 48 31 15  eller mail: tocl1@ucl.dk 
 


