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Socialrådgiverdage 2021 
17.-18. november på Hotel Nyborg Strand

FAGLIG UDVIKLING OG HANDLEKRAFT
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Velkommen

VELKOMMEN TIL  
SOCIALRÅDGIVERDAGE
– VELKOMMEN TIL TO DAGE MED FOKUS PÅ VORES FÆLLES PROFESSION

I år mødes vi under overskriften ’Sammen om professionen – faglig udvikling og handlekraft’. 
Vi samles om et program, der i sig selv dokumenterer faglig udvikling og handlekraft. Et pro-
gram, der samlet præsenterer en bred palet af aktuel ny viden og praksiserfaring, og som har 
tiltrukket 700 socialrådgivere og andre, som har interesse og engagement for socialrådgiver-
professionens arbejde.

Målet er at vi sammen vil indkredse og tydeliggøre socialrådgivernes faglige bidrag til løsningen 
af velfærdssamfundets kerneopgaver – og at vi alle kan tage hjem fra Nyborg med ny viden og 
nye idéer, som efterfølgende kan implementeres og/eller videreudvikles og tilpasses den fælles 
socialrådgiverpraksis derhjemme. 

Målet er også at vi sammen sætter et særligt spot på socialrådgiverprofessionens fælles 
kernefaglighed, potentialer og muligheder. At vi ved at samle professionens mangfoldighed 
af forskellige arbejdsfelter og specialer styrker grundlaget for læring, udvikling og debat om 
socialrådgivernes fælles kernefaglighed, fælles professionsidentitet og fælles faglige handlemu-
ligheder. At vi arbejder frem mod en styrket forståelse af det, der udgør vores fagprofessionelle 
fællesskab – og dermed en mere præcis forståelse af det, der binder os sammen som professi-
on på tværs af arbejdsområder – og at vi bliver i stand til at svare, når nogen spørger: Hvad gør 
socialrådgivere til socialrådgivere? Hvorfor er der brug for socialrådgivere? Hvad er socialrådgi-
veres kernefaglighed? 

At opfylde disse mål kan kun lykkes ved jeres deltagelse og ved de mange bidrag fra oplægs-
holdere/indledere og udstillere, som I alt sammen kan læse mere om på de kommende ca. 60 
sider. I tal rummer programmet:  

• 4 hovedoplæg og én gæstetaler
• 3 panel-debatter 
• 7 præsentationer på Markedspladsen
• 59 workshops/præsentationer
• 35 udstillere
• 17 fælles receptioner
• og alletiders revy

Og dertil pauser til opfyldelse af basale behov som kollega-snakke, forplejning, opdagelsesture i 
udstillingerne, og måske også lidt ro og egentid.  

Velkommen til Socialrådgiverdage – vi glæder os til at mødes med jer!
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ONSDAG DEN 17. NOVEMBER
8.00-9.30 ANKOMST, REGISTRERING OG ”MORGENMAD”

9.30-10.00 VELKOMST TIL SOCIALRÅDGIVERDAGE 2021
Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening

10.00-10.30 H1 (1) – HOVEDOPLÆG: RELATIONEL VELFÆRD OG RADIKAL HJÆLP  
(på videolink). Hilary Cottam, social iværksætter og forfatter

10.30-11.05 H1 (2) – HOVEDOPLÆG: RELATIONEL VELFÆRD I EN DANSK KONTEKST
Pernille Randrup-Thomsen, afdelingsleder Projekt Opgang Til Opgang

11.05-11.35 PAUSE – besøg udstillingsområdet

11.35-12.50 P1 – PANELDEBAT
”BØRNENE FØRST”
Panel med 4-5 interessenter

P2 – PANELDEBAT
NYTÆNKNING AF BESKÆF-
TIGELSESINDSATSEN – KAN 
DET LADE SIG GØRE?
Panel med 4-5  
interessenter

M – MARKEDS-
PLADS EN VIDENS- 
OG KARRIERE- 
BAZAR
7 præsentationer
(3 x 20 minutter 
præsentationer)

12.50-14.00 FROKOST – besøg også udstillingsområdet

14.00-15.00 H2 – HOVEDOPLÆG: REFORMER OG SOCIALRÅDGIVERE: HVORDAN KAN  
REFORMER HJÆLPE SOCIALRÅDGIVERE MED AT BIDRAGE (ENDNU MERE)  
TIL AT LØSE VELFÆRDSSAMFUNDETS KERNEOPGAVER?
Jon Kvist, Medlem af Ydelseskommission og Reformkommission, samt professor ved RUC

15.00-15.45 PAUSE – besøg udstillingsområdet
Udlevering af nøgler til værelser

15.45-16.30 BLOK AB
4 workshops á 90 minutter

BLOK A
11 workshops á 45 minutter

16.30-16.45 Tid til lokaleskift

16.45-17.30 BLOK B
11 workshops á 45 minutter

17.30-18.00 PAUSE – besøg udstillingsområdet

18.00-18.45 RECEPTIONER I DS’ FAGLIGE NETVÆRK
DS’ faggrupper og andre faglige netværk inviterer til receptioner  
– og mulighed for at få en snak om netværkenes arbejde

18.50-21.10 FESTMIDDAG FOR ALLE DELTAGERE I SD21

21.15- UNDERHOLDNING
Aarhus Revysterne

22.15- SAMVÆR I CAFÉ- OG BAROMRÅDER
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TORSDAG DEN 18. NOVEMBER
9.00-9.10 BROBYGNING FRA DAG 1

Signe Færch, fungerende næstformand for Dansk Socialrådgiverforening

9.10-9.50 GÆSTETALER: STEFAN HERMANN
Formand for Danske Professionshøjskoler og rektor ved Københavns Professionshøjskole

9.50-10.15 DEN GYLDNE SOCIALRÅDGIVER  
Uddeling af Den Gyldne Socialrådgiver, hvor én eller en gruppe af socialrådgivere  
hædres for en særlig socialrådgiverfaglig indsats

10.15-10.45 PAUSE – besøg udstillingsområdet

10.45-12.00 P3 – PANELDEBAT
DEN FÆLLES KERNEFAG-
LIGHED, PROFESSIONS-
IDENTITET OG PROFES-
SIONSUDDANNELSE 
– MULIGHEDER  
I FREMTIDEN
Panel med 4-5 interessenter

BLOK C
9 workshops á 45-60 minutter

12.00-13.15 FROKOST – besøg også udstillingsområdet

13.15-14.00 BLOK DE
4 workshop á 90 minutter

BLOK D
10 workshops á 45 minutter

14.00-14.15 Tid til lokaleskift

14.15-15.00 BLOK E
9 workshops á 45 minutter

15.00-15.15 PAUSE – tid til lokaleskift

15.15-15.50 H3 – HOVEDOPLÆG: JAN HELLESØE
Jan Hellesøe, manipulationsekspert og mentalist

15.50-16.00 FARVEL OG KOM GODT HJEM
Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening
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Praktiske oplysninger

Socialrådgiverdage 2021 afholdes 17.-18 november på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 
5800 Nyborg.

På socialraadgiverne.dk/fag-og-debat/faglige-fokusomraader/socialraadgiverdage-2021/ kan 
du læse mere om Socialrådgiverdage 2021, og vil du vide mere om Hotel Nyborg Strand så gå 
ind på nyborgstrand.dk. Det tager kun 12 minutter at gå fra stationen til Hotel Nyborg Strand.  
Kommer du i bil, er der masser af p-pladser ved hotellet. 

CORONA
Som gæst på Hotel Nyborg Strand skal du vise et gyldigt Coronapas. Det gør vi ved starten 
af konferencen, så kom i god tid og hav dit Coronapas klar ved ankomst – så går det lidt 
hurtigere.

Henvend dig i Socialrådgiverdages sekretariat (overfor sal A-B), hvis du ankommer senere 
end ved konferencens start.

Du skal vise Coronapasset ved ankomst, værelses indtjek og igen ved morgenmaden. Hotel 
Nyborg Strand sørger for masser af håndsprit og ekstra rengøring på alle kontaktflader. I 
Socialrådgiverdages sekretariat kan du få udleveret et mundbind, hvis du har brug for dette.

ANKOMST OG INDKVARTERING
Der er ankomst fra kl. 8.00. Programmet starter kl. 9.30. 
Værelserne er til rådighed fra kl. 15.00. 

LOKALER OG NYBORG STRAND APP’EN
Under konferencen kan du benytte NYBORG STRAND App’en, som du kan downloade gratis.

Log-ind under Konference med Konference ID: KN-3FU9 .  I App’en kan du se alle works-
hops og hvilket lokale de afholdes i, ligesom der vil være et link til det samlede program på 
DS’ hjemmeside. Bemærk at nogle titler kan være afkortet af hensyn til App’ens opbygning. 
App’en kan benyttes fra den 15. november. Du kan plotte dine workshops-valg ind, og der-
efter kan du i ”mit program” se dine valg af workshops og i hvilket lokale de afholdes. App’en 
guider dig i øvrigt rundt på Hotel Nyborg Strand og fortæller dig også om hotellets faciliteter. 

Du kan også finde lokalefordelingen ud for hver workshop her i programmet.

KONFERENCESEKRETARIAT
Få svar på spørgsmål om Socialrådgiverdage i Socialrådgiverdages Sekretariat på Hotel Ny-
borg Strand. Du finder sekretariatet lige overfor sal A-B eller spørg en af vores medarbejdere i 
en sort ”Spørg mig” t-shirt. 

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING
Dansk Socialrådgiverforening er repræsenteret ved tre udstillingsstande – Vores fagforening 
og Historiegruppen i område 32 (ved siden af Sal E) og Sektionen for Selvstændige ved stand 
7 (i Foyer området). Hos Vores fagforening kan du høre om og bidrage til dialog om aktuelle 
temaer og udviklingsprojekter i DS, bl.a. med fokus på Fortællinger fra nyuddannede og på 
DS’ Vejledende Standarder. Hos Historiegruppen kan du høre om socialrådgiveruddannelsens 
tilblivelse for mere end 80 år siden, høre om DS’ første forkvinder- og mænd og tage en snak 
om, hvordan professionen og socialrådgiverforeningen har udviklet sig siden. Hos Sektionen 
for Selvstændige kan du høre om Sektionens arbejde og drøfte perspektiverne ved at arbej-
de som selvstændig socialrådgiver.  

https://socialraadgiverne.dk/fag-og-debat/faglige-fokusomraader/socialraadgiverdage-2021/
http://www.nyborgstrand.dk
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Praktiske oplysninger

RECEPTIONER I DS’ FAGLIGE NETVÆRK
Onsdag kl. 18.00 er 17 af DS’ faggrupper, faglige selskaber, sektioner og øvrige faglige netværk 
værter ved en reception.

Kom, drik et glas med os og hør om de forskellige netværks tilbud til dig. På side 35 kan du se, 
hvilke netværk, der afholder reception.

UDSTILLERE
Vi opfordrer dig til at besøge udstillingsområdet, hvor du kan møde en bred vifte af aktører 
og institutioner indenfor det sociale område. Udstillingsområdet er en integreret del af SD21 
og vi serverer al pauseforplejning dér. Besøg udstillerne og lad dig inspirere af mangfoldig-
heden af forskellige tilbud på det sociale område og tag det med, som er relevant for dig i dit 
arbejde.

Du kan se oversigten over udstillere i programmet på side 59-60.

PRESSEDÆKNING OG KOMMUNIKATION
Pressen er inviteret til at dække arrangementet og selvfølgelig har vi også vores fagblad 
Socialrådgiveren med. Vi vil også tage fotos i løbet af de to dage, og du kan derfor blive spurgt 
om vi må offentliggøre fotos hvorpå du er med.  

PROGRAMGRUPPE
Programgruppens rolle har været at understøtte sammenhæng, medlemsinvolvering og den 
faglige kvalitet og prioritering i forbindelse med udviklingen af programmet for Socialrådgi-
verdage 2021. Programgruppen er udpeget efter beslutning i DS’ hovedbestyrelse, og består 
af følgende medlemmer af DS:
Socialrådgiverne Henrik Mathiasen, Lena Skovgaard, Signe Færch, Oskar Norrhäll, Anders 
Fløjborg, Margit Lassen Nielsen, Barbara Eysturoy og Mette Louise Brix. 

ÆNDRINGER
Annonceres fra talerstolen i plenumsalen A+B+C, og ved opslag ved Socialrådgiverdages 
Sekretariat.

KONTAKT
Har du spørgsmål om Socialrådgiverdage, så kontakt Socialrådgiverdages Sekretariat eller  
en af vores medarbejdere i en sort ”Spørg mig” t-shirt.

Har du spørgsmål vedr. værelser, herunder værelsesfordeling, så kontakt receptionen på 
Hotel Nyborg Strand.
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Sal A+B+C

H1 (1) – HOVEDOPLÆG: RELATIONEL  
VELFÆRD OG RADIKAL HJÆLP (PÅ VIDEOLINK)
Hilary Cottam, social iværksætter og forfatter

Hilary Cottam vil have os til at gentænke vores velfærdssystemer, så vi lader mennesker og 
relationer mellem mennesker være styrende for den hjælp, vi giver. For velfærdssystemerne 
er udtænkt i en anden tid, og der er behov for en radikalt anden hjælp for at imødekomme 
menneskers behov i dag.

Med Hilary Cottams ord: ”Det sociale system kan opfange dig, så du undgår at falde dybere 
ned, men det kan vanskeligt frisætte dig og give dig den energi, som er nødvendig for at 
klare dig godt i samfundet”

Hilarys grundlæggende tanke er, at der er brug for en anden tilgang til mødet med de men-
nesker, som ofte er sårbare og ikke uden videre kan formulere, hvad de gerne vil. Fokus skal 
derfor være på menneskers egne oplevelser af helheder og sammenhænge. Samtidig skal vi 
helt væk fra risiko-tankegangen til fordel for at tænke i relationer. Et system, der er baseret 
på at kontrollere risiko, modarbejder tillidsfulde relationer med mennesker, familier og lokal-
samfund, og derfor bliver det også så svært at forstå, hvad der foregår.

Det er radikalt, men Hilary beskriver en virkelighed, der viser, at når man arbejder relationelt, 
så styrkes tilliden. Det giver plads til menneskets eget blik for, hvad der er den bedste hjælp. 
For socialarbejderne betyder det, at vi skal handle på grundlag af erfaring, træning og viden 
– og vi skal ikke lade os undertrykke af skemaer og regelstyring. Socialarbejderne kan selv gå 
foran og tænke anderledes.

Læs mere om Hilarys arbejde her

https://www.forlagetmindspace.dk/udgivelser/de-filosofiske-udgivelser/radikal-hjaelp
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H1 (2) – HOVEDOPLÆG: RELATIONEL  
VELFÆRD I EN DANSK KONTEKST
Pernille Randrup-Thomsen, afdelingsleder Projekt Opgang Til Opgang

Hvad skal man være opmærksom på, når man arbejder med afsæt i tænkningen om  
relationel velfærd i et set up, hvor der er myndighed på alle opgaver?

Er risikovilligheden en forudsætning for at kunne arbejde med relationel velfærd? Hvor 
stor risikovillighed kan man forvente/forlange af borgere, medarbejdere, ledere, chefer og 
politikere?

Kan man lykkes med at arbejde tværfagligt, uden det bliver ”tvære fagligt”? Og hvilke  
kompetencer og rammer er nødvendige for at kunne lykkes med dette?

I det relationelle beskæftigelsesprojekt ”Opgang Til Opgang” arbejder 10 medarbejdere fra 
fem forskellige forvaltninger blandt andet med afsæt i Hillary Cottams tanker om relationel 
velfærd. Pernille Randrup-Thomsen vil på baggrund af erfaringerne fra projektet give input  
til refleksioner til de kommende dages workshops.

H2 – HOVEDOPLÆG: REFORMER OG SOCIALRÅDGIVERE:  
HVORDAN KAN REFORMER HJÆLPE SOCIALRÅDGIVERE  
MED AT BIDRAGE (ENDNU MERE) TIL AT LØSE VELFÆRDSSAM-
FUNDETS KERNEOPGAVER?
Jon Kvist, medlem af Ydelseskommissionen og Reformkommissionen  
samt professor ved RUC

Bedre møder mellem mennesker – socialrådgivere og borgere – står centralt for at overkom-
me velfærdssamfundets udfordringer ifølge både Ydelseskommissionen og Reformkom-
missionen. Ydelseskommissionen foreslog derfor blandt andet et enkelt system med færre 
satser og regler. I Reformkommissionen står det komplekse møde mellem borgeren og det 
offentlige centralt, dels som en udfordring i sig selv, dels som en forhindring i at sikre færre 
unge uden uddannelse og færre voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet. I håbet om en 
god diskussion om, hvordan socialrådgivere får kernefagligheden bedre i spil, giver Jon Kvist, 
som er medlem af begge kommissioner, et indblik i deres forslag og tanker om reformer, 
socialrådgivere og velfærdssamfundets kerneopgaver.

ONSDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 14.00
Sal A+B+C
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H3 – HOVEDOPLÆG: JAN HELLESØE
Jan Hellesøe, manipulationsekspert og mentalist

I kender ham måske fra TV, hvor Jan Hellesøe mange gange har optrådt med sine fantasti-
ske, forførende psykologiske manipulationer.

Nu har I chancen for selv at opleve på nærmeste hold, når Jan leverer et show, der både 
underholder og oplyser. I vil undervejs blive klogere på jer selv og jeres sind, og måske vil I 
også få et nyt blik på jeres medmennesker og verden omkring jer.

Det bliver helt sikkert fornøjeligt.

TORSDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 15.15
Sal A+B+C
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P1 – PANELDEBAT
”BØRNENE FØRST”
Panel med 4-5 interessenter

Børnene Først – en aftale som kan få stor betydning for børn, unge, familier og socialrådgiverne.

Stort set alle partier i Folketinget landede i maj en aftale om Børnene Først. En aftale, der var 
længe ventet, efter at Mette Frederiksen brugte store dele af sin første nytårstale til at varsle 
en reform af området. Indsatsen for børn, unge og familier, der har behov for særlig støtte, 
får sin helt egen Barnets Lov, og der bliver nedsat en række partnerskaber, som skal udvikle 
og følge indsatsen.

Vi har samlet et panel af vigtige aktører på børneområdet og bedt dem om deres bud på 
spørgsmålene:

• Hvad synes du er det væsentligste at fremhæve ved aftalen om Børnene Først?
• Hvor tror du, at aftalen vil betyde en væsentlig ændring for de børn, unge og familier,  

der har behov for støtte?
• Hvordan vil den ændre socialrådgivernes arbejde på børne- og familieområdet? 

Derefter åbnes der for spørgsmål/debat imellem panel og publikum.

I panelet sidder Trine Torp, socialordfører for SF i Folketinget, Tine Vesterby, Børne-  
og Kulturchefforeningen, David Adrian Pedersen, De Anbragtes Vilkår, Vivi Nielsen,  
ForældreLANDSforeingen, og Signe Færch, Dansk Socialrådgiverforening.

ONSDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 11.35
Sal A
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P2 – PANELDEBAT
NYTÆNKNING AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN  
– KAN DET LADE SIG GØRE?
Panel med 4-5 interessenter.

Begrebet ”Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” kommer fra flere fronter på en gang: 
Ydelseskommissionen er for nylig kommet med sine anbefalinger til et helt nyt ydelsessy-
stem. Professor Nina Smith og co. skal komme med anbefalinger til 2. generationsreformer 
på beskæftigelsesområdet. Og så skal der også lige spares en milliard på den aktive be-
skæftigelsesindsats, som efter sigende skal gøres ved at nytænke indsatsen, lyder det fra 
aftalepartierne bag Arne-pensionen.

Derfor inviterer DS forskellige videnspersoner og centrale aktører på beskæftigelsesområ-
det ind til debat, for at høre deres bud på, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan nytænkes, 
og hvad der skal til, for at det kan lade sig gøre.

Så kom og hør Dorte Caswell, professor ved Aalborg Universitet, Thomas Kjærgaard, kontor-
leder i Job og Afklaring i Aabenraa Kommune, Morten Mandøe, direktør og cheføkonom i KL, 
Troels Kristian Jakobsen, beskæftigelsesordfører og medlem af Københavns Borgerrepræ-
sentation for Alternativet og Mads Bilstrup, Dansk Socialrådgiverforenings formand debattere 
hvordan vi nytænker beskæftigelsesindsatsen.

ONSDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 11.35
Sal C
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Paneldebatter
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Paneldebatter

P3 – PANELDEBAT
DEN FÆLLES KERNEFAGLIGHED, PROFESSIONSIDENTITET  
OG PROFESSIONSUDDANNELSE – MULIGHEDER I FREMTIDEN
Panel med 4-5 interessenter

Hvad er det, en socialrådgiver kan, og er det godt nok. Det bliver debatteret på mange 
niveauer, og med denne paneldebat åbnes debatten om socialrådgivernes professionsi-
dentitet og professionens fælles kernefaglighed. Socialt arbejde er dynamisk og præges af 
de berørte mennesker, familier, lokalsamfund og stat, og stadig vil vi gerne kunne fortælle 
kort, hvad en kompetent socialrådgiver kan og gør. Paneldebatten sætter en ramme, hvor 
panelet kort præsenterer deres svar/refleksioner på spørgsmålene:

• Hvad er socialrådgivernes særlige kompetencer og samfundsmæssige værdi  
– hvad er vores kernefaglighed?

• Kan/skal vi styrke en fælles professionsdannelse og professionsidentitet? Og hvilket 
ansvar ligger i uddannelsen, i praksis og hos politikerne, for at kernefagligheden kan f 
ormidles, debatteres og evalueres, også blandt ikke-socialrådgivere?

• Hvad skal vi som socialrådgivere, profession og fagforening gøre i fremtiden, hvis vi vil 
passe godt på faget?

Derefter åbnes der for spørgsmål/debat imellem panel og publikum.

I panelet sidder Britta Martinsen, studieleder ved socialrådgiveruddannelsen UC Syd/Es-
bjerg, Lars Uggerhøj, professor ved Aalborg Universitet , Helle Antzcak, docent ved Køben-
havns Professionshøjskole og Signe Færch, fungerende næstformand for DS.

TORSDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 10.45
Sal J
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Markedsplads

På Markedspladsen har vi samlet syv faglige tilbud, som du efter eget valg kan besøge.  
Det er faglig speed-dating på højt niveau, og det hele foregår i fælleslokalet H+I+J.

Der vil rent praktisk være tre runder af 20 minutters varighed. Du kan altså i alt høre tre 
præsentationer. Kl. 11:35 bliver der ringet med klokken til 1. runde, og du skal her stå ved 
den præsentation, du ønsker at høre først. Når de 20 minutter er gået, ringer klokken igen 
– præsentationen er nu slut. Det er nu tid at finde den præsentation du nu vil høre, og efter 
en kort pause på ca. 5 min. bliver der igen ringet med klokken og 2. runde begynder. Den 
samme procedure gentages efter 20 minutter, hvor det er tid at skifte til 3. og sidste runde. 
Der vil være folk på gulvet, der kan hjælpe med at guide dig til din ønskede præsentation.
De tre præsentationsrunder vil starte henholdsvis kl. 11:35, kl. 12:00 og kl. 12:25.

Nedenfor kan du læse en beskrivelse af de 7 forskellige præsentationer – så du kan  
forberede dig på, hvilke præsentationer du gerne vil høre.

ONSDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 11.35
Sal H+I+J

M (1) Den Svære Samskabelse Morten Frederiksen

M (2) Supervision af tillidsrepræsentanter  
- refleksioner og perspektiver

Anne Møller og Jonny Holme Pedersen

M (3) Mød din nye kollega: algoritmen Ida Benedicte Dahl Neigaard  
og Nynne Højland Ingebrigtsen

M (4) Ulighed og bæredygtighed  
i socialt arbejde

Pia Lieberknecht og Lis Klovning  
Hansen Montes de Oca

M (5) Kompetenceudvikling  
– et individuelt valg eller  
arbejdspladsens valg?

Louise Hansen

M (6) Selvstændige socialrådgiver  
som brobyggere mellem borger,  
myndighed og øvrige aktører

Eva Marianne Terkelsen, Ea Lundsteen Olsen,  
Tommy Jochim-Vitcetz og Rikke Borg Johannesen

M (7) DS – Internationalt samarbejde  
– den europæiske søjle for sociale 
rettigheder

Birthe Povlsen og Susanne Grove
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Morten Frederiksen, professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Præsentationen fokuserer på, hvordan man overkommer de barrierer, der er for at samska-
be sociale ydelser mellem kommune og civilsamfund.

Samskabelse mellem frivillige og offentlige organisationer indebærer en række udfordringer, 
fordi de to sektorer har meget forskellige værdier og praksisser. Politikere og lederes idealer 
om mere samskabelse kan ofte stå i vejen for, at samskabelsen faktisk sker i praksis og 
blandt praktikere. Idealerne kan også forhindre, at samskabelse bliver brugerrettet og tager 
udgangspunkt i brugernes behov. En anden væsentlig barriere er de forestillinger, man har 
om den anden sektor, og hvilke kompetencer og ressourcer de reelt har adgang til. I præsen-
tationen diskuterer vi samarbejdsformater, der kan hjælpe med at løse disse problemer og 
samskabe løsninger, der bedst mulig udnytter potentialet i tværsektorielt samarbejde.

Foredraget er baseret på SAMAKT forskningsprojektet, hvor vi undersøgte, hvordan frivillige 
og kommunale medarbejdere rent faktisk udvikler samskabelsesaktiviteter, hvordan de 
omsætter dem til praksis, og hvilket udbytte brugerne får af samskabelsen. I projektet peger 
vi på et behov for en ny type samarbejdsformater.

Anne Møller og Jonny Holme Pedersen, begge er socialrådgiver og pensionist.

Seniorer i Øst tilbyder frivillig supervision af tillidsrepræsentanter i Region Øst. Vi har i tre år 
superviseret tre netværk to gange årligt. I supervisionsseancerne har der vist sig en række 
gennemgående dilemmaer og udfordringer, som vi gerne vil præsentere og brede ud til en 
fælles diskussion.

TR-supervisionen har vist et stort dobbeltpres på TR fra ledelse og kolleger – TR’erne lægger 
et stort pres på sig selv. Vi ønsker at fremme en bedre forståelse for vilkårene for TR’erne og 
at drøfte muligheder og ændringer i TR-arbejdet i DS.

• Er der ideer til at støtte op om TR og klubarbejdet, så det bliver mere engagerende,  
bedre fordelt?

• Er der nye måder at være TR på, kan være et oplagt spørgsmål til drøftelse?

Målgruppen er TR’ere (nuværende og kommende) og socialrådgivere, der gerne vil deltage 
aktivt i klubarbejde.

På vores markedsplads får man del i TR-erfaringer, -udfordringer og -forventninger.  
Vi ønsker, at socialrådgivere med gode ideer kommer med dem og skriver dem ned som et 
inspirationskatalog, vi kan bruge i fremtidige supervisioner – og optimalt kan DS bruge dem  
i udviklingen af TR-arbejdet.

M (1) Den svære samskabelse

M (2) Supervision af tillidsrepræsentanter  
- refleksioner og perspektiver
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Ida Benedicte Dahl Neigaard og Nynne Højland Ingebrigtsen,  
begge socialrådgiver.

Som to nyuddannede socialrådgivere har vi mange tanker omkring det felt, vi er ved at 
træde ind i, og derfor vil vi gerne invitere til en snak om netop dette. Vores oplæg vil tage 
afsæt i vores bachelorprojekt, der omhandlede brugen af beslutningsstøttende algoritmer 
på børne- og familieområdet. Vi undersøgte, hvordan en algoritme, der bruges i modta-
gelsen i en dansk kommune, påvirker skønnet, og hvilke etiske overvejelser, der kan opstå i 
brugen af algoritmen. Derudover undersøgte vi, hvilken indflydelse disse digitale værktøjer 
har på vores profession, og hvordan vi bliver inddraget i beslutningsprocessen, udviklingen 
og implementeringen. Vores ønske er at skabe en bevidsthed omkring disse værktøjer og at 
klæde dig på til at kunne bidrage til debatten omkring vores fag.

Pia Lieberknecht, adjunkt og international vejleder og Lis Klovning Hansen Montes de Oca, 
lektor og pædagogisk-didaktisk konsulent – VIA University College, socialrådgiveruddannelsen, 
Aarhus.

Socialt arbejde har altid været optaget af ulighed og udsathed og har gennem sit praksis- 
og vidensfelt opbygget kundskab og metoder til at skabe handling frem mod at mindske 
netop disse. Men vi ser i tiden en stigende ulighed, som har store konsekvenser for i forvejen 
udsatte mennesker og udstiller deres allerede eksisterende sårbarhed. Så hvordan forstær-
ker vi handlekraften i socialt arbejde og skaber et bæredygtigt praksisfelt, som vedbliver at 
kunne modvirke ulighed og udsathed?

Vi udforsker i dette oplæg det sociale arbejdes enorme potentiale og handlekraft, hvor vi 
dykker helt ned i vores praksis og konkrete socialrådgiverfaglighed samtidig med, at vi un-
dersøger ulighed og udsathed i en verden, som udfordres af blandt andet klimaforandringer 
og katastrofer.

M (3) Mød din nye kollega: Algoritmen

M (4) Ulighed og bæredygtighed  
i socialt arbejde
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Louise Hansen, chefkonsulent, Københavns Professionshøjskole.

Efter- og videreuddannelsesområdet har over tid ændret sig fra primært at være et indivi-
duelt anliggende til i stigende grad at blive anvendt som et organisatorisk implementerings-
greb, hvor hele afdelinger tilbydes ét fælles kompetenceløft. Når kompetencemidlerne i 
kommunerne bindes til bestemte tiltag, kan det påvirke den enkelte socialrådgivers mulig-
hed for karriereudvikling.

Tendenserne varierer fra hovedområde til hovedområde og har særlig bidt sig fast på 
beskæftigelsesområdet. Professionshøjskolerne oplever i stigende grad, at organisationer 
efterspørger særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for samtlige medarbejdere uagtet 
uddannelsesbaggrunde, erfaringsgrundlag og interesser.

Vi diskuterer muligheder og problemstillinger ved udviklingen.

Eva Marianne Terkelsen, socialrådgiver, Bjørnø-Konsulenten, Ea Lundsteen Olsen,  
socialrådgiver, Lundsteen, Tommy Jochim-Vitcetz, socialrådgiver, Din stemme og Rikke  
Borg Johannesen, socialrådgiver, Rådgiverbutikken.

Gennem små historier får du indblik i selvstændige socialrådgiveres erfaringer og vinkler på, 
hvordan vi sammen kan bygge bro mellem borger, myndighed og øvrige aktører.

Du få inspiration til det gode samarbejde, og vi giver bud på, hvordan vi sammen kan skabe 
resultater, faglig udvikling og styrke vores position som fag.

Vi glæder os til at møde jer til en dialog om det gode samarbejde.

M (5) Kompetenceudvikling – et individuelt 
valg eller arbejdspladsens valg?

M (6) Selvstændige socialrådgiver som 
brobyggere mellem borger, myndighed 
og øvrige aktører
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Birthe Povlsen,socialrådgiver, konsulent/senior og Susanne Grove,  
socialrådgiver, HB-medlem.

Er du interesseret i at høre om det internationale samarbejde, som DS har i regi af IFSW 
(International Federation of Social Worker), så kom, hør og deltag i en diskussion om EU’s 
søjle for sociale rettigheder.

Har du lyst til at blive aktiv, så har DS en netværksgruppe, som er baggrundsgruppe for 
Birthe Povlsen, der er bestyrelsesmedlem i IFSW Europa.

Bliv klogere på de principper i søjlen, som vedrører det sociale arbejde, såsom sikring af 
minimumsindkomst – børns ret til beskyttelse mod fattigdom, inklusion af personer med 
handicap samt bolig og støtte til hjemløse.

Hvordan omsættes principperne i en dansk kontekst?

M (7) DS – Internationalt samarbejde – den 
europæiske søjle for sociale rettigheder
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ONSDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 15.45
BLOK AB – kl. 15.45-17.15

WORKSHOPS: PRÆSENTATION MED VÆGT  
PÅ DELTAGER-INTERAKTION OG DEBAT = 90 MIN. 

AB1
Sal G

Flygtninge i Danmark på  
midlertidigt ophold

Mette Blauenfeldt, Sine Hav,  
Sepideh Molodi-Safa og Anna Jessen

AB2
Sal A

Dilemmaer i de højkonfliktfyldte  
skilsmissesager

Lise Glæsner og Søren Sørensen

AB3
Salon 
20+21

Fremtidens arbejde for og  
med mennesker med handicap

Trine Nørby Olesen, Lise Bayer  
og Julia Közle Præstmann Olsen

AB4
Salon 
2+3

Læring og efteruddannelse  
skal foregå i praksis

Andreas Rønne Nielsen og Niels Christian Barkholt

Mette Blauenfeldt, chef for viden og udvikling, Sine Hav, integrationsfaglig seniorrådgiver 
og Sepideh Molodi-Safa, jurist, alle DRC Dansk Flygtningehjælp og Anna Jessen, socialrådgiver, 
Oasis – traumebehandling af flygtninge og deres familier.

Workshoppen stiller skarpt på de nye regler og praksis omkring inddragelse af ophold og 
hjemsendelse af flygtninge, samt de konsekvenserne lovgivningen har for integrationsar-
bejdet. Vi vil gennemgå reglerne i udlændingelovgivningen; processen, når flygtninge bliver 
indkaldt til samtale i Udlændingestyrelsen og hvis de får endeligt afslag på opholdstilladelse i 
Flygtningenævnet; ophold på udrejsecentre mv.

Vi vil endvidere dele praksiserfaringer om, hvordan det bredt påvirker flygtninges situati-
on i Danmark, samt stille skarpt på, hvordan vi som socialrådgivere kan håndtere de nye 
udfordringer, som midlertidigheden giver for det sociale arbejde med flygtninge. Hvad 
betyder det for integrationsarbejdet i kommunerne? Og hvordan påvirker det hverdagen for 
flygtninge med midlertidige opholdstilladelser i Danmark?

Sal G

AB1   Flygtninge i Danmark  
på midlertidigt ophold



SAMMEN OM 
PROFESSIONEN

19

W
O
R
K
SH

O
P

Workshops

Lise Glæsner, socialrådgiver/familiebehandler og Søren Sørensen, psykolog,  
begge Ballerup Familiehus.

Kunne du tænke dig at blive bedre til at screene og håndtere de højkonfliktfyldte  
skilsmissesager?

Sager, hvor man som socialrådgiver ofte oplever at blive en uønsket del af en kampplads, 
hvor fokus ofte bliver drejet væk fra barnets trivsel, og i højere grad kommer til at handle  
om forældrenes indbyrdes konflikt! 

Vi vil gerne introducere dig til:

• Nyeste forskning inden for skilsmisser
• At øge socialrådgiverens kompetenceniveau i disse sager
• Let anvendeligt screeningsredskab, hvor det er muligt at opdele disse skilsmissefamilier i 

konfliktfyldte og højkonfliktfyldte sager
• Metoder til at håndtere de svære samtaler
• At fastholde fokus på barnets trivsel
• At motivere forældrene til at sige ”ja” til at få hjælp.

Trine Nørby Olesen, rådskoordinator, Det Centrale Handicapråd, samt Lise Bayer, borger-
centerchef, København Kommune og Julia Közle Præstmann Olsen, socialrådgiver, Randers 
Kommune.

Det Centrale Handicapråd (DCH) har fået VIVE til at udarbejde en ny gap-analyse ”Inddra-
gelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap”. Her undersøges 
mødet mellem borgere med handicap og kommunerne samt de barrierer og muligheder for 
inddragelse og tillid, som parterne oplever i relationen til hinanden. Analysen viser betydelige 
forskelle mellem borgernes og de kommunalt ansattes oplevelse af sagsbehandlingen.

Formand for DS, Mads Bilstrup, byder velkommen, og rådskoordinater Trine Nør Olsen, DCH 
vil fortælle om de udfordringer, de ser i gap-analysen, og give deres anbefalinger til, hvordan 
tilliden kan styrkes på området.

Borgercenterchef handicap Lise Bayer fra Københavns Kommune fortæller om kommunens 
nye strategi for borgere med handicap og rammer for god inddragelse, mens socialrådgiver 
Julia Közle Præstmann Olsen fra Randers fortæller om ”Mit liv – min plan”.

Workshoppen ønsker en dialog om, hvordan socialrådgivere fremadrettet kan arbejde på 
dette område – og hvilke muligheder og udfordringer, det giver.

Sal A

AB2    Dilemmaer i de højkonfliktfyldte  
skilsmissesager

Salon 20+21

AB3    Fremtidens arbejde for og  
med mennesker med handicap
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Andreas Rønne Nielsen og Niels Christian Barkholt, Social Talks.

Denne workshop introducerer til og arbejder med, hvordan vi kan flytte læring og efterud-
dannelse helt tæt på praksis. Det bliver demonstreret, hvordan vi kan arbejde med læring 
som en integreret del af hverdagen på en måde, så det engagerer alle og løfter både videns-
niveau, kompetencer, resultater for borgerne og samtidigt styrker arbejdsmiljøet.

Social Talks’ koncept består af talks, videoer og konkrete digitale værktøjer, som kan bruges 
lokalt. Konceptet består også af en ”facilitatorskole”, hvor fagpersoner trænes til at skabe 
videndeling mellem kolleger på arbejdspladsen. Målet hermed er både at få delt erfaringer 
systematisk samt at få ny viden ind i organisationen.

Workshoppen vil indeholde træning af deltagerne i facilitering, vi vil ser en talk,  
gennemførsel af en lærende samtale og introduktion til site og anvendelse af Social Talks.

Salon 2+3

AB4    Læring og efteruddannelse  
skal foregå i praksis
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ONSDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 15.45
BLOK A – kl. 15.45-16.30

WORKSHOPS: PRÆSENTATION + DEBAT = 45 MIN. 

A1
Salon 22

Tværfaglighed i praksis Saima Mushtaq og Jane K. Jensen

A2 
Gr.rum 12

Frafald? De unge FGU-visiterede, der  
ikke er i uddannelse, beskæftigelse  
og træning

Per Westersø, Henrik Engholm  
Feldtmose og Camilla Sønderbæk Hald

A3 
Salon 23

Algoritmer i praksis: Erfaringer med  
og diskussioner af algoritmer i det  
professionelle arbejde

Marie Meilvang  
og Anne Marie Dahler

A4 
Salon 26

Det skriftlige arbejde er mere end rent  
bureaukrati [børn-familieområdet]

Lotte Andersen  
og Katrin Leicht Schnohr

A5 
Salon 31

Støtte til samarbejdet med forældre til 
anbragte børn og unge

Jette Margit Damlund  
og Karina Rohr Sørensen

A6 
Gr.rum 16

Samarbejdssamtaler – vejen til et godt 
samarbejde

Heidi Møller-Rasmussen  
og Gitte Jakobsen

A7 
Salon 25

Er omsorg muligt i socialt arbejde med  
børn og familier?

Maria Appel Nissen, Andreas Møller 
Jørgensen og Mie Engen

A8 
Salon 27

Hvad er Hjemløseenheden i Københavns 
Kommune?

Jess Elbæk Andersen, Eik  
Skorradóttir Friis og Joanna Glucz

A9 
Sal D+E

Social inklusion og beskæftigelse  
- beskæftigelse skaber værdi gennem 
sociale investeringer

Mads Ted Drud-Jensen  
og Karin Tilsted

A10 
Salon 28+29

Værdig sagsbehandling – hvad er  
det og hvordan sikrer vi det?

Mette Louise Brix og Tillie Gejl Sahl

A11 
Salon 10

Projekt ’Fremskudt funktion’; Når tværsek-
torielt samarbejde omkring familier med 
psykisk sårbare børn og unge gør en forskel

Hanne Holm og Anya Østergaard
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Saima Mushtaq og Jane K. Jensen, projektmedarbejdere i Projekt Opgang Til Opgang.

Workshoppen tager afsæt i praksis fra det relationelle beskæftigelsesprojekt  
”Opgang Til Opgang” i Aarhus kommune.

Hvad kommer i spil, når man arbejder tæt sammen med andre fagligheder, og hvilke  
kompetencer kalder det på, for at det tværfaglige samarbejde lykkes bedst muligt?  
Er det muligt at arbejde relationelt og samtidige have myndighed på alle områder?

I hvor høj grad er risikovillighed en forudsætning for at kunne lykkes både i det  
tværfaglige team og i forhold til familierne?

Per Westersø, lektor og forskningsleder, Henrik Engholm Feldtmose, adjunkt og  
Camilla Sønderbæk Hald, adjunkt, alle ved VIA University College.

Forberedende grunduddannelse (FGU) – som startede den 1. august 2019 – er tænkt som et 
tilbud til unge under 25 år, der har brug for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial 
uddannelse eller til at få et arbejde. Dette forskningsprojekt sigter mod at undersøge, hvem 
de unge, der visiteres og enten ikke møder op eller hurtigt falder ud af FGU’en, er.

Vi præsenterer i denne workshop analyser og refleksioner over en række fund fra de  
livshistoriefortællinger med unge, som vi har gennemført. Unge, der alle har været startet  
på FGU’en. Derefter søger workshoppen, igennem dialog med deltagerne, at indkredse 
viden om unge, som er vanskelige at fastholde på FGU’en, særligt med et blik på, hvad der  
ser ud til at motivere de unge i andre retninger end den uddannelsesrettede, som samfun-
det definerer.

Salon 22

A1   Tværfaglighed i praksis

Grupperum 12
A2    Frafald? De unge FGU-visiterede, 

der ikke er i uddannelse, beskæfti-
gelse og træning
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Marie Leth Meilvang, forskningsassistent, UCL, forskningsprogrammet Kommunal  
forvaltning og praksis og Anne Marie Dahler, lektor, UCL, Anvendt Velfærdsforskning.

I de senere år har der i Danmark været en politisk opmærksomhed og interesse for at 
anvende algoritmer og kunstig intelligens i det sociale arbejde. Mange teknologier er i dag 
stadig i afprøvningsfasen, men de har potentielt stor betydning for det socialfaglige arbejde 
og ikke mindst det professionelle skøn. I denne præsentation vil vi fortælle om erfaringerne 
fra flere eksisterende pilotprojekter, der afprøver algoritmer i det socialfaglige arbejde, sær-
ligt på børne- og ungeområdet. Vi reflekterer over betydningen af disse nye teknologier og 
beskriver særlige opmærksomhedspunkter i forhold til at arbejde med teknologierne  
i praksis. Vi lægger op til en diskussion af relationen mellem de nye teknologier og det  
socialfaglige skøn.

Lotte Andersen, lektor og Katrin Leicht Schnohr, adjunkt, begge ved  
Københavns Professionshøjskole.

Det skriftlige arbejde beskrives ofte som et bureaukratisk, forstyrrende element,  
der tager tid fra det ”rigtige” sociale arbejde.

Børn og unge er imidlertid særligt påvirkelige i forhold til de historier, der fortælles om dem, 
og da det skriftlige arbejde udgør et væsentligt element i myndighedsarbejdet, bliver det 
betydningsfuldt at være opmærksom på, hvordan skriftlige produkter er med til at styrke 
eller svække barnets eller den unges udviklingsbetingelser.

Workshoppens sigte er derfor at flytte fokus fra produkt til proces og at integrere det skrift-
lige arbejde, som et vigtigt fagligt kommunikationsredskab, i det sociale arbejde på en måde, 
der sikrer barnet og familiens deltagelse.

I workshoppen vil vi arbejde med konkrete eksempler på, hvordan sproget kan henholdsvis 
hæmme og fremme børnenes udviklingsbetingelser.

Salon 23

A3    Algoritmer i praksis: Erfaringer  
med og diskussioner af algoritmer i  
det professionelle arbejde

Salon 26
A4    Det skriftlige arbejde er mere  

end rent bureaukrati
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Jette Margit Damlund, formand PS foreningen og selvstændig § 54.1 støtteperson og  
Karina Rohr Sørensen, leder Forældrestøtten, Den Sociale Døgnvagt, Københavns Kommune.

Samarbejdet med forældre til anbragte børn er vigtigt – for både børn, forældre og de fag-
professionelle omkring barnet. Med aftalen om ”Børnene Først” lægges der op til mere fokus 
på forældresamarbejdet.

PS foreningen og Forældrestøtten i Københavns Kommune, som begge repræsenterer en 
organisering af forældrestøtte efter § 54, vil give hvert deres perspektiv på,

• Hvad det betyder for børnene at forældrene støttes under anbringelsen?
• Hvordan møder man forældrene?
• Hvordan ser mødet ud fra forældrenes perspektiv?
• Hvordan bidrager myndighedssocialrådgiverne bedst til samarbejdet? 

Foruden workshopholdernes bud på muligheder og udfordringer i forældresamarbejdet, vil 
workshoppen også have fokus på at dele erfaringer om, hvad der har virket for nogle, og få 
deltagerne til at reflektere over egen praksis og se nye veje og muligheder, der kan afprøves.

Heidi Møller-Rasmussen og Gitte Jakobsen, begge socialfaglig konsulent, Fabu-fonden.

Samarbejdssamtaler er en forskningsbaseret, konfliktløsende metode, som med barnet  
i centrum og fokus på forældreinddragelse skaber øget forståelse mellem forældre og 
anbringelsessted. 

Samarbejdssamtaler er med til at:

• afstemme forventninger mellem forældre og plejeforældre og forbedre  
samarbejdsklimaet

• give parterne mulighed for at udtrykke følelser, holdninger og oplevelser  
i en tryg og løsningsfokuseret ramme

• få parterne til at se nye vinkler på omsorgen for barnet/den unge 
• forebygge og løse konflikter
• skabe fremadrettede og holdbare løsninger. 

Fabu har etableret samarbejdssamtaler siden 2007.
Vi vil dele vores erfaringer med samarbejdssamtaler og komme ind på formålet, målgrup-
pen, etableringen og samarbejdet. Desuden vil vi lægge op til debat om gode metoder  
til samarbejde.

Salon 31

A5    Støtte til samarbejdet med forældre  
til anbragte børn og unge

Grupperum 16
A6    Samarbejdssamtaler  

- vejen til et godt samarbejde
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Maria Appel Nissen, professor, Andreas Møller Jørgensen, adjunkt  
og Mie Engen, lektor – alle ved Aalborg Universitet.

I socialt arbejde med børn og familier er der i dag fokus på omkostningseffektivitet og resul-
tatbaseret styring. Hvilken betydning har det for omsorg i socialt arbejde? Vi præsenterer 
viden og eksempler fra forskningsprojektet ”Does social work care? (CARE) (2018-2022), 
som udforsker relationelle, følelsesmæssige og kropslige praksisser i socialrådgivning som 
myndighedsarbejde, rådgivning og støtte i hjemmet og familiebehandling. Vi kan se, at 
omsorg er muligt i forskellige former og i en kompleks og dilemmafyldt ’infrastruktur’ af 
relationelle, følelsesmæssige og tidslige dynamikker, som involverer autoritetsforhold og 
ideer om omsorg og professionalisme. I workshoppen lægger vi op til diskussion og deling af 
erfaringer fra praksis.

Jess Elbæk Andersen, Eik Skorradóttir Friis og Joanna Glucz, alle socialrådgiver/
sagsbehandler ved Hjemløseenheden i Københavns Kommune.

I denne workshop vil du få viden om Hjemløseenhedens fremskudte og fleksible sagsbe-
handling. Vi fortæller om Hjemløseenhedens indsatser, herunder at målet er at skabe en 
bedre koordinering, samarbejde samt balance mellem relevant og tilstrækkelig dokumenta-
tion – med en forventning om, at det vil skabe bedre resultater for borgeren.

Hør hvordan vi bruger Borgerens Plan til at støtte op omkring en koordineret indsats for 
Hjemløseenhedens målgruppe.

På denne workshop vil I høre, hvilke indsatser vi tilbyder Hjemløseenhedens særlig socialt 
udsatte borgergruppe. Til slut vil I få udleveret en fiktiv case, som lægger op til refleksion  
og drøftelse i plenum. 

Salon 25

A7    Er omsorg muligt i socialt arbejde  
med børn og familier?

Salon 27
A8    Hvad er Hjemløseenheden  

i Københavns Kommune?
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Mads Ted Drud-Jensen, seniorrådgiver og Karin Tilsted, projektleder,  
begge i Dansk Flygtningehjælp.

Et samarbejde mellem DRC Integration, Viborg og Herning Kommune og Poul Due Jen-
sens Fond om en beskæftigelsesindsats er ved at udvikle en ny social investeringsmodel. 
Forventningen er, at modellen kan hjælpe med at få restgruppen af ledige, som p.t. ikke har 
gavn af de eksisterende tilbud, i arbejde.

Indsatsen nytænker inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet og sikrer, at deltager-
ne kommer i beskæftigelse. Samtidig dokumenterer projektet værdien af beskæftigelses-
indsatsen og udarbejder en model for at køre lignende indsatser som sociale investerings-
programmer, hvor en investor investerer i indsatsen, og kommunen betaler for resultaterne.

Hør om, hvordan det er at arbejde inden for rammerne af et socialt investeringsprogram  
- hvilke muligheder og udfordringer en sådan model giver.

Mette Louise Brix, socialrådgiver, Rødovre Kommune og formand for Faggruppen  
Beskæftigelse og Tillie Gejl Sahl, udviklingskonsulent, Horsens Kommune.

Beskæftigelsesministeren offentliggjorde et nyt og anderledes beskæftigelsesmål for 2021 
og nu også 2022. Kommunerne skulle nu sikre, at alle ledige mødes med tillid, respekt og 
værdighed i beskæftigelsesindsatsen. Unikt for målet var, at kommunerne ikke ville blive 
målt på deres indsats, som ellers er blevet det gængse via den offentlige benchmarking.

Ved udmeldingen af målet kunne vi som socialrådgivere spørge os selv – har vi ikke altid  
ydet værdig sagsbehandling og mødt borgerne med tillid og respekt? Og hvordan øger  
og måler vi det?

Vi vil præsentere en undersøgelse foretaget blandt landets socialrådgivere, som ser nærme-
re på, hvad det er, som udfordrer værdig sagsbehandling.

Derefter vil Horsens Kommune fortælle om, hvordan de har grebet det an. Vi afslutter 
workshoppen med en åben dialog om, hvordan vi kan gå hjem og arbejde med værdig 
sagsbehandling lokalt.

Sal D+E
A9    Social inklusion og beskæftigelse  

- beskæftigelse skaber værdi gennem  
sociale investeringer

Salon 28+29
A10    Værdig sagsbehandling – hvad er 

det og hvordan sikrer vi det?
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Hanne Holm, socialrådgiver, Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense  
og Anya Østergaard, socialrådgiver, Ærø Kommune.

Bliv inspireret af Regions Syddanmarks samarbejde på tværs af sektorerne til gavn for  
familier med børn med psykiske vanskeligheder.

Projekt ’Fremskudt funktion’ er et stort tværsektorielt projekt, hvor børne- og ungdomspsy-
kiatrien og kommunerne arbejder tæt sammen for at sikre, at de børn og unge, vi møder,  
får rette hjælp i nærmiljøet,

Vi startede i 2019 og er nu ved at afslutte og implementere i kommunerne. Vi tager  
udgangspunkt i de sparringsteammøder, vi afholder med familien, og fortæller om, hvilke 
indsatser de regionale medarbejdere kan hjælpe med ude i kommunerne. Vi afholder også 
kurser og webinarer for både børn/unge, forældre og fagpersoner.

I maj 2021 kunne vi tælle mere end 750 børn og unge, der har fået hjælp gennem projektet. 
På workshoppen vil du møde både en kommunal og regional projektmedarbejder,  
der fortæller om samarbejdets gevinster, men også opmærksomhedspunkter.

Salon 10
A11    Projekt ’Fremskudt funktion’;  

Når tværsektorielt samarbejde  
omkring familier med psykisk  
sårbare børn og unge gør en forskel
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ONSDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 16.45
BLOK B – kl. 16.45-17.30

WORKSHOPS: PRÆSENTATION + DEBAT = 45 MIN. 

B1
Salon 10

Unge og Rusmidler – U18-Modellen Jannie Langballe Blenstrup Pedersen

B2 
Gr.rum 26

Kompensér kognitive  
funktionsnedsættelser i jobbet

Anette Hansen

B3 
Gr.rum 12

Når far eller mor fængsles, kræver det  
ekstra fokus at hjælpe børnene

Elisabeth Toft Rasmussen  
og Pernille Gry Petersen

B4 
Sal D+E

Forråelse i socialt arbejde – hvad forstår  
vi ved fænomenet og hvordan forebygger 
og bekæmper vi det bedst muligt?

Lulu Hjarnø og Heidi Fischer Eskildsen

B5 
Gr.rum 16

Teknologivurdering på det sociale område Helle Antczak og Nicolai Paulsen

B6 
Salon 27

Beskæftigelsesforløb for flygtningekvinder Camilla Weier Fagerberg,  
Morten Dreisler og Randi  
Bang Rønning

B7 
Salon 28+29

Ny udsathed i ungdomslivet? 
børn og familier?

Mette Pless

B8 
Salon 31

Adoptioner uden samtykke Jonna Christoffersen og Mia Jensen

B9 
Salon 23

Erfaringer fra det nordjyske frikommune-
forsøg vedr. rehabiliteringsteamet og pers-
pektivering til en værdig sagsbehandling

Lone Lollesgaard

B10 
Salon 22

Faglig sparring og supervision på  
socialrådgiverarbejdspladsen  
– hvorfor og hvordan

Louise Hansen

B11 
Salon 25

Hvordan skaber vi verdens bedste  
Psykiatri?

Kjeld Loftager, Finn Brandt og  
en repræsentant fra ”En af Os”
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Salon 10
B1   Unge og rusmidler – U18-Modellen
Jannie Langballe Blenstrup Pedersen, faglig koordinator,  
Ungecentret Skanderborgvej, Aarhus Kommune.

U18-Modellen er Aarhus Kommunes ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år, som 
har et problematisk brug af rusmidler. I samarbejde med Socialstyrelsen er modellen imple-
menteret i syv kommuner i perioden 2012-2020. 

Workshoppen vil indeholde: 

• En introduktion til U18-Modellen – en behandlingstilgang, som bygger  
på forskning såvel som på erfaringsbaseret viden.

• Præsentation af udbredelsesprojektet, herunder erfaringer og resultater fra  
forløbet med udgangspunkt i evalueringsrapporten udarbejdet af Center for  
Rusmiddelforskning.

• Praksiserfaring samt nyeste viden om unge og rusmidler.

Interessante links:
• Https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/evalueringen-af-udbredelsen-af-behandlings-model-

lerne-u-turn-og-u18-til-10-danske-kommuner

• Https://psy.au.dk/fileadmin/CRF/STOF/STOF_pdf_er/STOF_nr._36/STOF_nr._36_Styrket_
indsats_for_unge_med_rusmiddelproblemer_i_28_kommuner.pdf

Salon 26
B2    Kompenser kognitive  

funktionsnedsættelser i jobbet
Anette Hansen, Seniorkonsulent, Cabi.

Mange ledige i jobcentret har kognitive funktionsnedsættelser. Det kan både være på 
baggrund af fysiske og psykiske sygdomme og udfordringer, at der kan være vanskeligheder 
med for eksempel at huske, skabe struktur eller indgå i sociale sammenhænge. Men får 
jobcentrene i tilstrækkelig grad spottet disse udfordringer, som kan være en barriere for at 
komme i job? Cabis erfaringer fra samarbejde med en lang række jobcentre er, at der er stort 
potentiale i at få spottet borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse, og blandt andet 
gennem de handicapkompenserende ordninger finde konkrete løsninger på arbejdspladsen. 
På workshoppen præsenteres muligheder og eksempler og I får mulighed for at drøfte, 
hvordan I kan tænke kompensation som metode i jeres daglige arbejde.

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/evalueringen-af-udbredelsen-af-behandlings-modellerne-u-turn-og-u18-til-10-danske-kommuner
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/evalueringen-af-udbredelsen-af-behandlings-modellerne-u-turn-og-u18-til-10-danske-kommuner
https://psy.au.dk/fileadmin/CRF/STOF/STOF_pdf_er/STOF_nr._36/STOF_nr._36_Styrket_indsats_for_unge_med_rusmiddelproblemer_i_28_kommuner.pdf
https://psy.au.dk/fileadmin/CRF/STOF/STOF_pdf_er/STOF_nr._36/STOF_nr._36_Styrket_indsats_for_unge_med_rusmiddelproblemer_i_28_kommuner.pdf
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Grupperum 12
B3    Når far eller mor fængsles, kræver 

det ekstra fokus at hjælpe børnene
Elisabeth Toft Rasmussen, sekretariatsleder, ph.d. og Pernille Gry Petersen  
projektleder og leder af frivillige, socialrådgiver, cand. soc. – begge i pårørendeforeningen 
”SAVN – børn og pårørende til indsatte”.

Hvert år oplever knap 4.000 børn at skulle undvære deres far eller mor som følge af en 
fængsling. En stor del af disse børn er udsatte på flere parametre. For eksempel har op imod 
29 procent af deres forældre en psykiatrisk diagnose og 12 procent af børnene bliver an-
bragt uden for hjemmet i løbet af opvæksten. Fra undersøgelser og arbejdet i SAVN ved vi, 
at langt fra alle desværre får den hjælp, de har brug for. Der er derfor behov for at øge fokus  
i praksis. Men hvordan gør vi? 

Gentagne reformer har øget fokus på udsatte børn. Senest i ”Børnene Først”. Desværre 
falder børn af fængslede dog ofte ned mellem flere myndighedsstole, når de nye praksissnit 
skal lægges. Det stiller derfor ekstra krav til fagpersoner, hvis disse børn skal sikres den  
rette hjælp.

Kom og vær med når vi debatterer, hvordan vi på tværs af aktører kan styrke praksis og  
blive bedre til at opspore og støtte børn og familier med fængslinger tæt inde på livet.

Sal D+E
B4    Forråelse i socialt arbejde  

– hvad forstår vi ved fænomenet 
og hvordan forebygger og  
bekæmper vi det bedst muligt?

Lulu Hjarnø, ph.d. og adjunkt i socialt arbejde og Heidi Fischer Eskildsen, cand.soc. og  
adjunkt i socialt arbejde, begge ved UC-Syd, Esbjerg.

Forråelse er et relativt nyt begreb indenfor socialt arbejde og henviser til en proces, hvor 
mennesker gradvis bliver mere rå og kyniske. Det seneste årti har forråelse været genstand 
for en stigende interesse og debat blandt velfærdsarbejdere i Danmark. Fælles for debatten 
er dog, at den mere baserer sig på tilfældige erfaringer eller oplevelser fra enkeltsager/-in-
stitutioner end på et egentlig evidensbaseret grundlag. Vi har behov for en gyldig fælles 
indsigt og forståelse af fænomenet for at få en kvalificeret debat. Hvad forstår vi egentlig 
ved ’forråelse i socialt arbejde’? Hvor stort er problemet? Og hvordan kommer forråelse til 
udtryk i mødet med det sociale hjælpesystem? Disse spørgsmål har vi søgt svar på i et nyt 
forskningsprojekt, som præsenteres med henblik på en debat om, hvorledes vi i fællesskab 
kan medvirke til at forebygge/bekæmpe fænomenet bedst muligt; på individ-, institutions- 
og professionsniveau.
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Grupperum 16
B5    Teknologivurdering på det  

sociale område
Helle Antczak, docent, Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen  
og Nicolai Paulsen, konsulent, Dansk Socialrådgiverforening

Det sociale arbejde er under hastig forandring, i takt med at teknologi og digitalisering vinder 
indpas på området. Socialrådgivere benytter i stigende grad teknologier som videomøder, 
mobilapps, digitale sagssystemer og datasammenkørende teknologier i deres arbejde. Den-
ne udvikling giver nye måder at interagere med borgerne på og ændrer både relationsarbej-
det og det faglige handlerum. Skiftet afsætter behov for en ny forståelse af socialt arbejde, 
dets metoder og etik; det kalder samtidig på udvikling af nye kompetencer hos socialrådgivere 
samt nye redskaber til teknologiforståelse og teknologiudvikling. Workshop-oplægget bygger 
på viden fra en række forskellige udviklingsprojekter inden for teknologi og socialt arbejde.

På workshoppen diskuteres spørgsmålene:

• Hvad ved vi i dag om teknologiernes betydning for kvaliteten i socialrådgivernes arbejde?

• Hvilken rolle kan og bør socialrådgivere spille i teknologiudviklingen på det sociale område?

• Hvordan foretager man en kvalificeret etisk og faglig teknologivurdering af eksisterende 
og fremtidige teknologier?

Salon 27
B6    Beskæftigelsesforløb  

for flygtningekvinder 
Camilla Weier Fagerberg, fagkonsulent, DRC Integration, Morten Dreisler, afdelingsleder, 
DRC Integration Midt og Randi Bang Rønning, afdelingsleder, DRC Integration Syd.

Det er regeringens målsætning, at halvdelen af flygtningemålgruppen er i beskæftigelse 
efter tre års ophold i Danmark. Kun mandlige flygtninge lever op til dette mål. Derfor er der 
fortsat brug for en særlig indsats for kvinderne.

DRC Integration arbejder med særligt tilrettelagte kvindeforløb for flygtninge med gode 
resultater i forhold til både selvforsørgelse, fastholdelse i uddannelse eller anden afklaring. 
På et af vores aktuelle forløb er over 50 procent kommet i selvforsørgelse.  

Hør om hvordan vi arbejder på nye måder med undervisning, virksomhedsindsats, individu-
elle samtaler og tosproget mentorindsats ud fra den neurosekventielle/neuroaffektive og 
metakognitive tilgang. Hør også om, hvad kvinderne selv siger om indsatsen.



SAMMEN OM 
PROFESSIONEN

32

W
O
R
K
SH

O
P

Workshops

Salon 28+29
B7    Ny udsathed i ungdomslivet?
Mette Pless, lektor, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet.

Mange unge i Danmark trives og har det godt, og i de seneste globale lykkemålinger ligger 
Danmark blandt de højest placerede i verden. Samtidig ser vi paradoksalt nok også, at ople-
velser med psykisk mistrivsel og ondt i livet breder sig, og det særligt markant i ungegrup-
pen, ligesom at vi fortsat ser et vedholdende antal meget udsatte unge, som står uden for 
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet og kæmper med komplekse udfordringer. 

Så hvad er på spil, og hvordan kan vi forstå psykisk mistrivsel og udsathed i lyset af de vilkår 
og forandringer, som præger samfundet og ungdomslivet i dag?

Med afsæt i et igangværende forskningsprojekt (Ny Udsathed), der går tæt på psykisk 
mistrivsel og udsathed i ungdomslivet, vil lektor Mette Pless fra Center for Ungdomsforsk-
ning præsentere foreløbige perspektiver og fund fra forskningsprojektet.

Salon 31
B8    Adoptioner uden samtykke
Jonna Christoffersen, teamleder, Familieafdelingen, Middelfart Kommune og Mia Jensen, 
faglig konsulent, Lolland Kommune. Signe Færch, fungerende næstformand, DS, er indleder 
og moderator.

Antallet af adoptioner uden samtykke er steget gennem de seneste år. Det fokus, der både 
politiske og kommunalt er på området og den politiske aftale om ’Børnene først’, giver en 
forventning om, at adoptioner uden samtykke fremover er et element i det myndighedsar-
bejde, som socialrådgivere udfører. 

Denne workshop vil stille skarpt på fagligheden. De muligheder og de udfordringer, der er 
forbundet med at det socialfaglige arbejde op til, under og efter beslutningen om en adoption 
uden samtykke. 

To medlemmer med erfaring i forhold til adoptioner uden samtykke vil fortælle om deres 
arbejde med området og kommer herigennem ind på blandt andet karakteristika hos børn 
og forældre, samtaler med familierne og de sagsbehandlingsmæssige skridt. De vil også stille 
deres erfaringer til rådighed ved spørgsmål fra deltagerne i forhold til dilemmaer i arbejdet 
og afvejningen af hensyn til de mange parter i disse sager.
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Salon 23
B9    Erfaringer fra det nordjyske  

frikommuneforsøg ”En mere  
fleksibel beskæftigelsesindsats”

Lone Lollesgaard, uddannelses- og arbejdsmarkedschef, Vesthimmerlands Kommune.

Uddannelses- og arbejdsmarkedschefen fra Vesthimmerlands Kommune Lone Lollesgaard vil 
fortælle om de erfaringer og resultater det nordjyske frikommuneforsøg viste i de 11 nordjyske 
kommuner, som var del af forsøget.

Målet med forsøget var blandt andet at minimere proceskravene i sagsbehandlingen og i ste-
det give sagsbehandlerne bedre mulighed for at arbejde mere meningsgivende med borgerne. 
Forsøgene var baseret på tankegangen om, at det er værdigt for den enkelte borger at mærke, 
at kommunerne ikke bare holder samtaler eller sætter indsatser i gang, fordi det står i lovgiv-
ningen, men fordi de samtaler, som holdes, og de indsatser, som igangsættes, rent faktisk giver 
mening for den enkelte borger.

Til sidst vil Lone samle op på erfaringerne og resultaterne fra forsøget – og komme med sit bud 
på, hvilke forandringer og nytænkning vores beskæftigelsesindsats har behov.

Efter oplægget er der mulighed for debat/spørgsmål.

Salon 22
B10    Faglig sparring og supervision  

på socialrådgiverarbejdspladsen 
– hvorfor og hvordan 

Louise Hansen, chefkonsulent, Københavns Professionshøjskole.

Socialrådgiveres jobfunktioner er ofte kendetegnet ved 

• modsatrettede hensyn, etiske problemstillinger og krydspres
• uigennemsigtige og kontekstafhængige beslutningsprocesser
• et usikkert vidensgrundlag og faglig uenighed
• nødvendighed af intervention.
• 
Listen er langtfra udtømmende, men mange af os kender den nagende usikkerhed, når 
vi træffer faglige vurderinger og laver indstillinger. Supervision og faglig sparring kan være 
vejen til at udvide socialrådgiveres handlemuligheder og faglige repertoire, men også hjælpe 
arbejdspladsen gennem forandringsprocesser og med implementering af nye socialfaglige 
metoder.

På workshoppen ser vi nærmere på de gode argumenter for at indføre supervision og faglig 
sparring, ligesom vi drøfter potentielle faldgruber og metodiske greb i forbindelse med 
implementeringen.
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Salon 25
B11    Hvordan skaber vi verdens  

bedste psykiatri?
Kjeld Loftager, socialrådgiver og seniorkonsulent, Finn Brandt, socialrådgiver og direktør, 
Trancit, begge bestyrelsesmedlemmer i Fagligt Selskab for Psykiatrisocialrådgivere, samt en 
repræsentant fra ”En af Os”.

Udgangspunktet er omlægningen af den danske psykiatri mod en mere recovery-orienteret 
rehabiliterende indsats. På efterårets landskonference for psykiatrisocialrådgivernes blev 
borger-, pårørende- og socialrådgiverperspektivet foldet ud og der blev i fællesskab formule-
ret konkrete udfordringer og løsninger. 

Workshoppen fortsætter herfra … 

”En af Os” fremlægger deres drømme, håb og løsningsforslag i forbindelse med omlægningen.

Efterfulgt af en præsentation af resultaterne fra efterårets landskonference, der skærper 
socialrådgiverperspektivet.

Deltagerne debatterer, hvordan vi kommer videre med at udvikle fremtidens psykiatri på 
baggrund af de tre perspektivers tanker/løsninger og øvrig viden på området. Og vi slutter af 
med at høre, hvad Fagligt selskab for Psykiatrisocialrådgivere konkret kan gøre.
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ONSDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 18.00
Sal H+I+J

Styrk dit faglige netværk 
– og få en drink inden middagen.

Du kan møde disse faglige netværk,  
faggrupper, faglige selskaber og  
sektioner:
• Faggruppen Akademiske Socialrådgivere

• Faggruppen Beskæftigelse

• Faggruppen Børn, Unge og Familier

• Faggruppen Døgninstitutioner og Opholdssteder

• Faggruppen for Faglige Koordinatorer

• Faggruppen Handicap

• Faggruppen Hjemløse

• Faggruppen Kriminalforsorgen

• Faggruppen Kvindekrisecentre

• Faggruppen Revalidering

• Faggruppen Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere

• Faggruppen Tortur- og traumebehandlere

• Fagligt Selskab for Psykiatrisocialrådgivere

• LGBT+ Netværk 

• Ledersektionen

• Sektionen for selvstændige

• Seniorsektionen

17 af DS’ faggrupper, faglige selskaber,  
sektioner og øvrige faglige netværk inviter-
er til reception på Socialrådgiverdage. Det 
vil være en uformel seance over et glas og 
lidt snacks, hvor du kan møde socialrådgiv-
ere, der arbejder inden for samme felt som 
dig, og du kan opsøge nye netværk samt 
høre om de aktiviteter, der sker i de enkelte 
netværk.

De faglige netværk spiller en vigtig rolle  
i DS, som rum for faglig udvikling,
videndeling og indflydelse på faget og 
professionen. De understøtter fællesska-
bet omkring professionen, samtidig med 
at de skaber rum for socialrådgiverfaglig 
specialviden.

Receptionerne foregår i  
lokale H+I+J
fra kl. 18.00-18.45

Der vil være skiltning af de enkelte  
netværks placering i lokalet.
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ONSDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 21.15
Sal A+B

ÅRHUS REVYSTERNE
Det kan være vanskeligt at bevare sit dårlige humør eller sin hverdagsmelankoli.  
Årsagen er ganske enkelt, at fem splitterravende gale socialrådgivere og en enkelt  
udstødt musikpædagog – også kaldet Århus Revysterne – er i farvandet.

“Vi leverer revy til enhver lejlighed – og parcelhus” udtaler revysternes forkvinde Tove Toft.

Men pas på. For man kan nemlig godt blive afhængig af at lytte til deres skæve tekster og 
se på deres underlige eksistenser i den posefuld sange og sketches, som de tager med. 
Der er rapperen, som bliver inspireret på dametoilettet, der er den sociale kadet, der kan 
skabe ordnede (sociale) forhold, der er kvinden, der har hele socialarbejderværktøjskassen 
i orden, der er konen fra Tolne, som kan få alt ud af intet og omvendt, der er indvandreren, 
som undskulder alt, der er socialrådgivere med kernefaglighed og mon ikke Kenny Brian 
dukker op. I alle fald synes de alle sammen, at alle problemer kan løse sig, hvis bare man 
har sol i øjnene. Der er faktisk noget for ethvert grin og såmænd også en del til eftertænk-
somhed bagefter.

Et enigt anmelderkorps har igen og igen udbrudt: “Vi har aldrig set noget lignende”.
Århus Revysterne, som har eksisteret i 30 år, skriver selv deres tekster og består af Lars 
Morell, Tove Christiansen, Henrik Mathiasen, Hanne Eriksen, Tove Toft og Lars Uggerhøj. 

Se dem før din kollega!
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TORSDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 10.45
kl. 10.45-11.45/12.00

P3
Sal J

Paneldebat: ”Socialrådgiverprofessionen”

C1 
Sal D+E

Socialfaglig kvalitet  
- hvad er det – hvordan gør man

Gitte Duus

C2 
Salon  
20+21

Hvornår og hvordan kan, skal og bør  
vi inddrage børn og unge med handicap  
i sagsbehandlingen

Inge Louv og Stella Meyer Olesen

C3 
Salon 22

Faglig ledelse i praksis Anne Mette Møller

C4 
Salon  
28+29

Frikommuneforsøgene på  
børneområdet – fremtidens måde  
at arbejde på?

Claus Jørgensen  
og Lena Marie Munk Troldborg 

C5 
Salon 25

Evaluering af det specialiserede  
socialområde – hvordan kan den sikre  
bedre støtte?

Niels Arendt Nielsen, Thorkild Olesen 
og Janet Samuel

C6 
Salon  
30+31

Kernefaglighed og  
beskæftigelsesfaglighed?

Rolf Eg Klint Sørensen og Edda Luth

C7 
Sal H+I

Socialrådgiveren og  
beskæftigelsesindsatsens maskinrum

Anette Skals og Mikkel Bo Madsen

C8 
Sal A

Klassesamfundet 2.0 Lars Olsen

C9 
Salon 23

Kvindefag i historiens skruetvinge Astrid Elkjær Sørensen
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Sal J
P3    Paneldebat – kl. 10.45-12.00
Den fælles kernefaglighed, professionsidentitet og  
professionsuddannelse – muligheder i fremtiden.

Hvad er det, en socialrådgiver kan, og er det godt nok. Det bliver debatteret på mange  
niveauer, og med denne paneldebat åbnes debatten om socialrådgivernes professionsiden-
titet og professionens fælles kernefaglighed. Socialt arbejde er dynamisk og præges af de 
berørte mennesker, familier, lokalsamfund og stat, og stadig vil vi gerne kunne fortælle kort, 
hvad en kompetent socialrådgiver kan og gør. 

Paneldebatten sætter en ramme, hvor panelet kort præsenterer deres svar/refleksioner  
på spørgsmålene: 
• Hvad er socialrådgivernes særlige kompetencer og samfundsmæssige værdi – hvad er vores 

kernefaglighed? 

• Kan/skal vi styrke en fælles professionsdannelse og professionsidentitet? Og hvilket ansvar 
ligger i uddannelsen, i praksis og hos politikerne, for at kernefagligheden kan formidles, 
debatteres og evalueres, også blandt ikke-socialrådgivere? 

• Hvad skal vi som socialrådgivere, profession og fagforening gøre i fremtiden, hvis vi vil passe 
godt på faget?

Derefter åbnes der for spørgsmål/debat imellem panel og publikum. 

I panelet sidder Britta Martinsen, studieleder ved socialrådgiveruddannelsen UC Syd/Esbjerg, 
Lars Uggerhøj, professor ved Aalborg Universitet, Helle Antzcak, docent ved Københavns
Professionshøjskole og Signe Færch, fungerende næstformand for DS.
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BLOK C     kl. 10.45-11.45
WORKSHOPS: PRÆSENTATION + DEBAT = 45-60 MIN. 

Sal D+E
C1    Socialfaglig kvalitet  

- hvad er det, hvordan gør man?
Gitte Duus, cand.scient.soc., ph.d., socialrådgiver, selvstændig.

Gitte Duus, cand.scient.soc., ph.d., socialrådgiver, selvstændig.
Hvad er kvalitet, og hvordan udvikler og sikrer man den socialfaglige kvalitet i det daglige 
arbejde? Med udgangspunkt i sin seneste bog (Duus 2020: Socialfaglig kvalitet) går oplægshol-
deren til kernen af, hvad kvalitet betyder, både som isoleret begreb og i en socialfaglig kontekst. 
Der leveres både teoretiske definitioner og praktiske beskrivelser af forskellige tilgange til 
arbejdet med udvikling og sikring af den socialfaglige kvalitet. 
Oplægget vil således byde på inspiration til, hvordan man i det sociale arbejde kan skabe foran-
dring, tydeliggøre resultater af arbejdet og derved skabe mere mening med sin indsats. Gitte 
Duus er fra starten selv socialrådgiver og har gennem mange år arbejdet med kvalitetsudvik-
ling, både forskningsmæssigt og i praksis. 

Link til bog: https://samfundslitteratur.dk/bog/socialfaglig-kvalitet

Salon 20+21
C2    Inddragelse af børn og unge med 

handicap i sagsbehandlingen – 
hvornår, hvorfor og hvordan?

Inge Louv, handicapkonsulent, selvstændig socialrådgiver og Stella Meyer Olesen, socialråd-
giver, faglig koordinator, Myndighed Børn & Unge Handicap, Randers Kommune.

De senere år er begrebet inddragelse kommet mere og mere til sin ret i arbejdet med børn og 
unge, men på trods af gode intentioner kniber det fortsat med inddragelsen af børn og unge 
med nedsat funktionsevne både lovgivningsmæssigt og i den daglige praksis.
Workshoppen sætter fokus på inddragelse af disse børn og unge uanset, om det er et lovkrav 
eller blot god sagsbehandlingsskik. 

Vi tager et kig på

• Lovgivningens rammer for inddragelse

• Hvornår kan, skal og bør vi inddrage børn og unge med handicap i sagsbehandlingen

• Redskaber, fif og metoder i arbejdet.

Med eksempler fra Randers Kommune ser vi på tilrettelæggelse af inddragelsen af barnet med 
kommunikative vanskeligheder, udviklingsforstyrrelser m.v. 

https://samfundslitteratur.dk/bog/socialfaglig-kvalitet
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Salon 22
C3    Faglig ledelse – hvad og hvorfor?
Anne Mette Møller, adjunkt, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse,  
Aarhus Universitet.

Der er stort fokus på faglig ledelse i disse år, også inden for socialt arbejde. Men hvad er 
faglig ledelse, og hvad indebærer det i praksis? I oplægget præsenteres en forståelse af 
faglig ledelse som en praksis med tre kerneelementer: at understøtte faglige skøn med 
udgangspunkt i eksisterende viden, at sikre at nødvendige prioriteringer er fagligt begrunde-
de og at opbygge et stærkt fagligt fællesskab, der kan understøtte den enkelte i at hånd-
tere udfordringer og dilemmaer i arbejdet – herunder følelsesmæssigt pres – på en fagligt 
forsvarlig måde. Oplægget tager udgangspunkt i praksisnær forskning om fagprofessionelle 
i velfærdsstatens frontlinje, herunder oplægsholderens egen ph.d.-afhandling baseret på 
feltarbejde i tre forskellige familieafdelinger.

Salon 28+29
C4    Frikommuneforsøgene på  

børneområdet – fremtidens  
måde at arbejde på?

Claus Jørgensen, leder af Familieafdelingen, Gladsaxe Kommune  
og Lena Marie Munk Troldborg, afdelingsleder, Ikast-Brande Kommune.

Tre kommuner har som forsøg været undtaget fra en række paragraffer i serviceloven. Det 
har gjort det muligt at omlægge socialrådgivernes arbejde, så de bruger meget mindre tid 
på dokumentation og meget mere tid i direkte samspil med børn og deres familier. 

Forsøgene er blevet evalueret af VIVE. Måden at arbejde på i de tre frikommuner er blevet 
fremhævet som godt eksempel til udformning af de nye regler om sagsbehandlingen i 
Barnets Lov.  

Barnets Lov er ikke vedtaget, men måske bliver socialrådgivernes måde at arbejde på i 
frikommunerne til hverdag. Hvordan vil det være og hvilken betydning har det for socialråd-
giverne arbejde med børnesagerne?

Hovedresultaterne fra VIVE’s evaluering vil blive fremlagt. Gladsaxe og Ikast Brande vil 
fortælle om, hvordan socialrådgiverne i frikommunerne har arbejdet anderledes og hvilke 
muligheder og udfordringer, der har været på vejen.



SAMMEN OM 
PROFESSIONEN

41

W
O
R
K
SH

O
P

Workshops

Salon 25
C5    Evaluering af det specialiserede  

socialområde – hvordan kan den 
sikre bedre støtte?

Niels Arendt Nielsen, vicedirektør, Socialstyrelsen, Thorkild Olesen, formand,  
Danske Handicaporganisationer og Janet Samuel, kontorchef, KL.

Siden august 2020 har der været arbejdet intenst med at gennemføre den evaluering af det 
specialiserede socialområde, som blev varslet i regeringens forståelsespapir. Intentionen med 
evalueringen var at skabe et nationalt overblik over målgrupper og tilbud på området. Det var 
også ønsket, at evalueringen kunne give et overblik, der kunne gøre os i stand til at indrette 
området sådan, at alle får den bedst mulige støtte til at leve et godt liv. 

• Hvordan er det gået med det arbejde?

• Hvilken udvikling tegnes sig området fremadrettet? 

• Hvilke muligheder og udfordringer står vi overfor?

Socialstyrelsen ved Niels Arendt, som har stået for gennemførslen af evalueringen, vil give en 
status på arbejdet og kort opridse de konklusioner, der er sendt videre til regeringen. Thorkild 
Olesen fra DH og Janet Samuel fra KL vil give deres perspektiver på, hvilken udvikling de gerne 
ser på det specialiserede socialområde. 

Salon 30+31
C6    Kernefaglighed og  

beskæftigelsesfaglighed?
Rolf Eg Klint Sørensen, adjunkt og Edda Luth, lektor, begge VIA University College.

Trods en tsunami af reformer på beskæftigelsesområdet de seneste år, er det ikke lykkedes 
at nedbringe antallet af borgere på langvarig, offentlig forsørgelse. Samtidig oplever social-
rådgivere i jobcentrene højt arbejdspres og hyppig kritik af deres arbejde, både fra borgere og 
politikere. Endelig risikerer den kommende milliardbesparelse på området at reducere antallet 
af socialrådgivere i jobcentrene og dermed den socialfaglige kernefaglighed i arbejdet med 
udsatte ledige.

Workshoppen præsenterer to forskellige perspektiver på professionsidentitet blandt socialråd-
givere i jobcentret, og lægger op til en diskussion og et bud på en definition af kernefaglighe-
den i beskæftigelsesrettet socialt arbejde og dermed et bidrag til argumentation for vigtighe-
den af socialfaglige kompetencer i beskæftigelsesindsatsen.
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Sal H+I
C7    Socialrådgiveren og  

beskæftigelsesindsatsens  
maskinrum

Anette Skals, lektor og ph.d., Københavns Professionshøjskole, socialrådgiveruddannelsen 
og Mikkel Bo Madsen, postdoc, ph.d., Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og  
Socialt Arbejde.

De kommunale jobcentre har i snart 15 år været ramme om den aktive beskæftigelsesind-
sats overfor borgere med problemer udover ledighed. Med er fulgt stram statslig styring, 
benchmarking og hyppige reformer præget af detaljerede regler. Samtidig er intentioner-
ne om et helhedsorienteret og koordineret socialt arbejde fortsat intakte pejlemærker i 
lovgivningen. Dermed er beskæftigelsesindsatsen blandt det sociale arbejdes mest potente 
områder for socialrådgivernes arbejde med udsatte grupper. 

Med udgangspunkt i det faglige skøn og evalueringen af forsøget på jobcenter Lærkevej i 
København ser vi på, hvordan socialrådgiverens faglige skøn har betydning og kan udfolde 
sig, hvis socialrådgiverne får mulighed for at anvende og udvikle deres faglige kompetencer i 
deres daglige arbejde.  

Sal A
C8    Klassesamfundet 2.0
Lars Olsen, forfatter og journalist.

»Klassesamfund« – det er da noget, som var engang, lidt som kakkelovnen, toilet på trappen 
og det sort-hvide tv. Sådan lyder en udbredt forestilling i den offentlige debat, men det er  
en myte.

Den anmelderroste debatbog Rige børn leger bedst dokumenterer, at Danmark stadig præ-
ges af markante klasseforskelle. Murersvenden har andre levevilkår end finansanalytikeren 
og professoren: mindre indflydelse på arbejdet, færre gode leveår, dårligere uddannelses-
muligheder for børnene. Og klasseskellene vokser – økonomisk, geografisk og politisk.

På nogle områder er skellene dog også anderledes end før. Vi har en voksende gruppe uden 
for arbejdsmarkedet, til tider præget af destruktive kulturmønstre og negativ social arv. Og vi 
bor mere adskilt end tidligere. Storbyerne domineres af folk med pæne indkomster og lange 
uddannelser, mens arbejderklassen presses ud i ”det perifere Danmark”.

Lars Olsen tegner et socialt Danmarksportræt ud fra Rige børn leger bedst, men sætter  
også billeder på moderne klasseskel.
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Salon 23
C9    Kvindefag i historiens skruetvinge
Astrid Elkjær Sørensen, postdoc, Aarhus Universitet (Emdrup).

I Danmark har kvinder en af verdens højeste uddannelse- og erhvervsfrekvenser, men 
samtidig har vi også et løngab mellem mænd og kvinder på cirka 18 procent. Den største 
enkeltgrund til denne slående lønforskel er det kønsopdelte arbejdsmarked, hvor kvindedo-
minerede fag lønnes lavere end mandsdominerede fag. 

I sit oplæg giver ph.d. i historie Astrid Elkjær Sørensen sin analyse af, hvorfor de kvindedomi-
nerede fag i den offentlige sektor i år 2021 stadig ikke har opnået ligeløn. Vi kommer her til 
at kigge grundigt på Tjenestemandsreformen af 1969, men tager også fat i hvad andre ting 
såsom kønsroller og deltid betyder for løndannelsen.
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TORSDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 13.15
BLOK DE – kl. 13.15-14.45

WORKSHOPS: PRÆSENTATION M. VÆGT PÅ  
DELTAGER-INTERAKTION OG DEBAT = 90 MIN.

DE1
Sal J

Hvordan kan jeg opspore og spørge  
ind til vold i hjemmet?

Nathalie Weih  
og Gaia Rose Christoffersen

DE2 
Salon 22

Det gode match mellem frivillige familier  
og anbragte børn og unge – hvordan opnår 
vi det?

Jannie Bertz, Janne Hjort  
og Julie Schou Nicolajsen

DE3 
Sal H+I

Kan man måle kvalitet i  
myndighedssamtaler

Siddhartha Baviskar  
og Helle Birkholm Antczak

DE4 
Salon 
20+21

Socialrådgiver og Vidensmægler:  
Viden og Refleksion i Faglig Praksis

Natasha Stegman Rahnema,  
Ágústa Sigurdardóttir og Tanja Dall
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Sal J
DE1    Hvordan kan jeg opspore  

og spørge ind til vold i hjemmet?
Nathalie Weih, videnskonsulent, Lev Uden Vold og Gaia Rose Christoffersen, rådgiver på 
den nationale hotline, Lev Uden Vold

Formålet med workshoppen er at skabe opmærksomhed på, hvordan du som fagperson 
kan opspore og håndtere vold i hjemmet.

Workshoppen faciliteres af en videnskonsulent fra Lev Uden Vold og en rådgiver fra Lev 
Uden Volds nationale hotline og tager afsæt i Lev Uden Volds nye håndbog til kommunale 
sagsbehandlere.

Workshoppen vil veksle mellem oplæg og små øvelser. Der vil blive arbejdet med tegn på 
vold hos både voldsudsatte, voldsudøvere og børn, der oplever vold i hjemmet, samt med 
hvordan du kan spørge ind til vold og tilbyde hjælp og støtte. Deltagerne vil også blive intro-
duceret til samtaleguides fra håndbogen. Endelig vil oplægsholderne runde af med at give et 
indblik i, hvilke former for hjælp du kan henvise voldsudsatte borgere til.

Deltagere på workshoppen får et eksemplar af håndbogen med hjem.

Salon 22
DE2   Det gode match mellem frivillige 

familier og anbragte børn og unge 
– hvordan opnår vi det?

Jannie Bertz, procesleder, Mentorbarn, Janne Hjort, socialfaglig konsulent,  
Fagligt Sekretariat, Aarhus Kommune og Julie Schou Nicolajsen, forsker, VIVE. 

Anbragte børn klarer sig generelt dårligere end deres jævnaldrende, og mange mangler 
betydningsfulde voksenrelationer, som kan støtte dem i deres videre vej frem i livet. Med af-
talen Børnene Først vil man give anbragte børn ret til at få tilbudt en frivillig venskabsfamilie.

Organisationen Mentorbarn arbejder med at rekruttere frivillige mentorfamilier og i samar-
bejde med kommunerne bringe dem sammen med anbragte børn og unge med det formål 
at skabe varige relationer. 

Med støtte fra VELUXFONDEN indgik Aarhus Kommune og Mentorbarn et treårigt projekt, 
som er evalueret af VIVE.

Vi vil gerne invitere jer ind i vores værksted til drøftelser af, hvordan professionelle og frivilli-
ge kan få mest muligt ud af samarbejdet, og hvordan vi opnår det bedste match mellem et 
anbragt barn/ung og en frivillig familie. Workshoppen indledes med VIVE’s blik på, hvad de 
frivillige familier kan.
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Sal H+I
DE3   Kan man måle kvalitet i  

myndighedssamtaler?
Siddhartha Baviskar, lektor og Helle Birkholm Antczak, docent, begge ved Køben-
havns Professionshøjskole.

I denne workshop skal vi sammen teste et redskab, der kan måle kvalitet i myndighedssam-
taler. På den baggrund giver det mening at drøfte spørgsmål som: Hvad er det særlige ved 
myndighedssamtaler? Hvad er gode og mindre gode elementer i en myndighedssamtale? 
Kan man overhovedet opstille objektive kriterier for kvalitet i myndighedssamtaler og hvor-
for egentlig gøre det? 

Medarbejdere (to socialrådgivere) fra socialrådgiveruddannelsen i København er værter. De 
deler ud af deres erfaringer fra udviklingen af et forskningsbaseret redskab til vurdering af 
myndighedssamtaler. Redskabet er udviklet med udgangspunkt i flere hundrede filmede 
samtaler fra projektet Min Rådgivningspartner. Udover konkret erfaring med at vurdere kva-
litet i myndighedssamtaler får workshopdeltagerne et indblik i såvel national som internatio-
nal forskning i myndighedssamtaler med børn og unge.

Salon 20+21
DE4   Socialrådgiver og vidensmægler: 

Viden og refleksion i faglig praksis
Natasha Stegman Rahnema, socialrådgiver, Jobcenter Herning, Ágústa Sigurdardóttir, 
socialrådgiver, JobcenterSilkeborg, og Tanja Dall, forsker, Aalborg Universitet.

Aalborg Universitet er sammen med fem kommuner i gang med at udvikle en ny vidensmæg-
ler-funktion i det socialfaglige arbejde. Vidensmæglere er praktikere, der faciliterer vidensdeling 
og refleksion i en kollegagruppe. 

Indtil nu har vidensmæglere blandt andet haft fokus på samtaler med borgerne og har åbnet 
samtalerummet op for både forskere og kolleger. 
Der er stor begejstring omkring vidensmæglernes arbejde – men der opstår også udfordringer, 
når viden og refleksion skal gøres fælles.

På workshoppen deltager vidensmægler fra Herning Kommune samt en forsker fra AAU. Vi 
fortæller om vidensmægler-rollen i praksis og vil diskutere, hvordan viden og refleksion kan 
integreres i hverdagen. 

Alle med interesse i temaet er velkomne til at deltage – uanset fagområde og erfaringer!
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TORSDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 13.15
BLOK D – kl. 13.15-14.00

WORKSHOPS: PRÆSENTATION + DEBAT = 45 MIN. 

D1
Gr.rum 16

”Vi gør det sammen” Astrid Johansson, Stine Petersen, 
Nadja Hansen, Camilla Burger  
og Karen Tholstrup

D2 
Salon 28+29

Rehabilitering – en opgave for  
socialrådgiveret

Claus Vinther Nielsen  
og Katrine Baltzer Thygesen

D3 
Sal D+E

Implementering af forenklet  
beskæftigelsesindsats – hvad har vi lært?

Louise Carlsberg/Mette Laurberg,  
Lars Brandstrup, Ida Thyboe  
og Nina Bundgaard Holck

D4 
Gr.rum 18 

Hvor vigtig er sagsbehandlerens tro  
på jobmuligheder for ledige med handicap?

Finn Amby, Lena Kjeldsen  
og Bente Elton Rasmussen

D5 
Salon 26+27

Arbejdet med æresrelaterede konflikter Heidi Breinholt, Mette Bache  
og Bettina Graasbøl

D6 
Salon 20+31

Professionsetiske dilemmaer i praksis Rasmus Sommer og Pia Lieberknecht

D7 
Salon 23

Socialt gruppearbejde skaber forandring 
hos forældre til anbragte børn

Louise Brydov, Line Høvring,  
projektleder og Mira Milling

D8 
Sal G

Børne- og familierådgiveruddannelse – 
hvordan bliver den til fremtidens  
opkvalificering af socialrådgiverne?

Helle Rode Johansen,  
Ulla Viskum og Steen Bach Hansen

D9 
Salon 25

Hjemløshed og udbredelse af Housing First Christina Skøtt-Christensen  
og Christina Kaldahl

D10 
Sal A

Hvad er psykisk vold – hvordan synliggør  
og taler vi om psykisk vold

Lonnie Jørgensen, Stine Rought, 
Mathilde Vigstrup Rasmussen  
og Rikke Hansen
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Grupperum 16 
D1   ”Vi gør det sammen”  
Astrid Johansson, Stine Petersen, Nadja Hansen, Camilla Burger  
og Karen Tholstrup, alle socialrådgivere i Syddjurs Kommune.

Vi vil gerne fortælle om og sætter til debat:

• Fra specialist til generalist – hvordan det er at være rådgiver og ”miste” sin specialistfunkti-
on – og få noget andet?

• Hvordan er borgernes oplevelse af at modtage en helhedsorienteret indsats?
• Hvordan er det er at arbejde med professionen, når man både har den tværgående myn-

dighed og den tætte relation? 
• Hvordan arbejder man på tværs af forvaltninger i en siloopdelt organisation? 

I ’Styrket Helhed’ gør vi det sammen! 

Vi er en afdeling på tværs af social-, familie- og beskæftigelsesområdet i Syddjurs Kommune. 
Vi støtter de borgere, der har sager i flere forvaltninger, og vi har myndighed inden for alle 
områder. Vi arbejder helhedsorienteret med hele paletten i vores profession og med Én plan 
for at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet og deres familier i trivsel.

Salon 28+29
D2   Rehabilitering – en opgave  

for socialrådgivere
Claus Vinther Nielsen, professor, socialoverlæge/formand for Rehabiliteringsforum  
Danmark og den rådgivende styregruppe for udarbejdelsen af Hvidbog 2.0,  
og Katrine Baltzer Thygesen, udviklingskonsulent, Lejre Kommune

Næsten 200 mennesker fra alle velfærdsområder: sundhed, social og beskæftigelse – pro-
fessionelle og borgere – har været involveret i udarbejdelse af en ny version af Hvidbog om 
Rehabilitering. Rehabilitering kræver en biopsykosocial tilgang, tværfaglighed og samarbejde 
mellem velfærdsområderne. Intentionen med hvidbogen er at opnå enighed om, hvad reha-
bilitering er, og hvilke krav det stiller i praksis, uddannelse og forskning, så borgere med nedsat 
funktionsevne sikres sammenhængende forløb. 

Her præsenteres så langt vi er med definitionen af rehabilitering og de udfordringer, der er 
identificeret. Med baggrund i, hvor jeg ser socialrådgiverens potentialer og væsentlige rolle i 
rehabilitering, lægges op til en debat, om hvor socialrådgiverne ser muligheder og udfordringer.
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Sal D+E 
D3   Implementering af forenklet  

beskæftigelsesindsats  
– hvad har vi lært? 

Louise Carlsberg/Mette Laurberg, konsulenter, DS. Lars Brandstrup, konsulent, 
HK, Ida Thyboe, konsulent, KL og Nina Bundgaard Holck, chefkonsulent, Marselisborg 
Consulting.

DS driver i samarbejde med HK og KL et overenskomstbaseret Fremfærdsprojekt. Projektet 
skal understøtte fire kommuner i implementering af forenklet beskæftigelsesindsats og 
understøtte potentialet i forenklingen med at sætte fagligheden fri.  

Der skal i højere grad styres ud fra faglige mål fremfor procesmål. Og det kræver en ny 
tilgang for både medarbejdere og ledere. Faglig ledelse er et centralt emne, som vi genta-
gende gange i projektet er stødt på. Vi har derfor foretaget en erfaringsopsamling om faglig 
ledelse, som vi vil præsentere på workshoppen. 

Undervejs i projektet har konsulentfirmaet Marselisborg desuden foretaget to evalueringer 
af, hvordan sagsbehandlere og borgere oplever indsatsen i jobcentret. 
Vi vil præsentere resultaterne på workshoppen, hvor vi i fællesskab vil drøfte og reflektere 
over fundene.

Grupperum 18
D4   Hvor vigtig er sagsbehandlerens 

tro på jobmuligheder for ledige 
med handicap?

Finn Amby, lektor, ph.d. VIA University College, Lena Kjeldsen, docent, ph.d. VIA University 
College, Bente Elton Rasmussen, socialrådgiver, formand for Handicapfaggruppen i DS og 
en socialrådgiver fra beskæftigelsesområdet.

Undersøgelser viser, at der er en direkte sammenhæng mellem sagsbehandlerens tro på 
borgerens beskæftigelseschancer, og om borgeren rent faktisk kommer i beskæftigelse. Vi 
præsenterer resultaterne af et vignetteeksperiment blandt sagsbehandlere i jobcentrene om 
beskæftigelseschancerne for borgere med handicap. Resultaterne viser, at sagsbehandlerne 
anser beskæftigelsesmulighederne for at være betydeligt dårligere for denne gruppe. 

Spørgsmålet er, om årsagen skal findes i sagsbehandlernes viden, erfaring, om de er uddannet 
socialrådgivere eller i helt andre forhold? 

Resultaterne perspektiveres af formand for Handicapfaggruppen i DS, Bente Elton Rasmussen 
og en socialrådgiver fra beskæftigelsesområdet, og der lægges op til debat om mulige forkla-
ringer og handlemuligheder.
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Salon 26+27 
D5   Arbejdet med æresrelaterede  

konflikter
Heidi Breinholt, Mette Bache og Bettina Graasbøll, sikkerhedskonsulenter.

I Danmark bor der borgere, som lever et liv med vold, kontrol, tvangsægteskaber og med 
risiko for at blive sendt ufrivilligt til udlandet. Motivet for dette kan bunde i et behov for 
beskyttelse af familiens ære. Mange borgere kender ikke deres rettigheder og muligheder, 
og de er bange for at række ud efter hjælp af frygt for hvilke konsekvenser, det kan få.

Kom og hør, hvordan vi arbejder med rådgivning af borgere og fagpersoner ift.  
sikkerhedsskabelse og håndtering af æresrelaterede sager. 

Vi vil blandt andet komme ind på: 
• Hvad er en æresrelaterede konflikt?
• Hvilke problematikker og borgere møder vi?
• Det nationale samarbejde omkring ufrivilligt udlandsophold
• Hvad skal I som fagfolk være opmærksom på ift. æresrelaterede konflikter, og hvordan 

kan I bruge os som sikkerhedskonsulenter? 

Salon 30+31
D6   Professionsetiske  

dilemmaer i praksis
Rasmus Sommer Hansen, adjunkt, og Pia Lieberknecht, adjunkt,  
begge VIA University College.

Socialrådgivere vil uundgåeligt opleve situationer, hvor de konfronteres med forskellige etiske 
krav, som synes umulige at opfylde på samme tid. Det er imidlertid en udfordring at afgøre, 
hvad der er den (de) korrekte handling(er) på baggrund af de professionsetiske værdier, som 
de er formuleret af Dansk Socialrådgiverforening. Dette skyldes blandt andet det abstrakti-
onsniveau, som principperne og værdierne er formuleret på. Spørgsmålet er, om der noget, vi 
kan gøre for at ”oversætte” og konkretisere værdierne, så de bliver mere håndterlige i praksis. 
I præsentationen vil vi tage dette spørgsmål op og introducere til en fremgangsmåde for etisk 
refleksion med udgangspunkt i nogle eksempler fra praksis.
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Salon 23 
D7   Socialt gruppearbejde skaber  

forandring hos forældre til  
anbragte børn 

Louise Brydov, socialfaglig konsulent, Line Høvring, projektleder og Mira Milling,  
projektleder samt forældre, alle FBU ForældreLANDSforeningen.

FBU ForældreLANDSforeningen samler, støtter og rådgiver forældre til anbragte børn.  
Forældre i Fokus er et metodeudviklingsprojekt under FBU, støttet af VELUX-FONDEN. 

Formålet med projektet er at samle viden om og metoder til at støtte forældrene samt at 
skabe bedre vilkår for samarbejdet mellem forældre og kommuner/anbringelsessteder og 
at facilitere netværksgrupper med hensigten at skabe en kultur blandt forældrene, hvor 
samarbejdet og den konstruktive tilgang med barnet er i centrum. Netværksgrupperne 
tager udgangspunkt i principperne for empowerment og har en systemisk/narrativ forståel-
sesramme.

Vi vil fortælle om projektet, metoderne, indholdet og de foreløbige erfaringer siden opstar-
ten i 2020 – med tanken, at det i workshoppen kan give mulighed for debat og erfaringsud-
veksling i forhold til støtte til forældre, der får/har barn anbragt uden for hjemmet.

Sal G
D8   Børnerådgiveruddannelsen
Helle Rode Johansen, Institutchef, Københavns Professionshøjskole socialrådgiveruddan-
nelsen, Ulla Viskum, Afdelings- og forskningschef, UCL Erhvervsakademi og Professionshøj-
skole, og Steen Bach Hansen, selvstændig socialrådgiver.

I aftalen om Børnene Først lægges der op til, at der skal udarbejdes en model for en ny børne- 
og familierådgiveruddannelse, som blandt andet skal give socialrådgivere specialiserede 
kompetencer i børns rettigheder og samtaler med børn og udsatte familier og bidrage til at 
fastholde flere socialrådgivere på område. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe i regi af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Her har 
 Danske Professionshøjskoler og DS en plads hver. 

Danske Professionshøjskoler har gennem længere tid arbejdet med form og indhold af en ny 
børne- og familierådgiveruddannelse. De vil fortælle om de overvejelser, de har om den nye 
uddannelse. 

En stemmen fra praksis vil stiller de kritiske spørgsmål og bidrage til en dialog om, hvad der  
er særlig vigtigt at få med i arbejdet med en ny børne- og familierådgiveruddannelse.
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Salon 25 
D9   løshed og udbredelse af  

Housing First
Christina Skøtt-Christensen, specialkonsulent, og Christina Kaldahl, specialkonsulent, 
begge Socialstyrelsen.

Hjemløshed er igen blevet politisk aktuelt med et regeringsudspil fra oktober, som sætter 
fokus på udbredelsen af Housing First og bl.a. rummer et forslag om, at alle borgere i hjem-
løshed skal have en handleplan. En undersøgelse fra VIVE viser, at kun hver tredje borger  
i hjemløshed har en handleplan efter to års hjemløshed.  

Socialstyrelsen vil på workshoppen sætte fokus på arbejdet med handleplaner for  
borgere i hjemløshed med udgangspunkt i erfaringer fra samarbejdet med kommuner  
og § 110-boformer.

Workshoppen sætter fokus på nyeste viden på området. 

Der vil være tale om præsentation med efterfølgende debat i plenum.

Sal A
D10   Hvad er psykisk vold  

- hvordan synliggør og  
taler vi om psykisk vold

Lonnie Jørgensen, Stine Rought, Mathilde Vigstrup Rasmussen og Rikke Hansen, 
socialrådgivere, Krisecenterfaggruppen.

Krisecenterfaggruppen i DS sætter fokus på den psykiske vold og på, hvordan man kan 
medvirke til at genkende, anerkende – og dermed modvirke og afhjælpe konsekvenserne af 
den psykiske vold. 

Det betyder noget, hvordan vi taler om psykisk vold, og hvordan kvinderne bliver mødt.
Det er afgørende, at vi som profession har viden om den psykiske vold, dens indflydelse og 
indvirkning, så vi ser og forstår den, når vi møder den – ellers forbliver den subtil. Synliggørel-
se af den usynlige vold er vigtig i forhold til de myndigheder, som en voldsudsat kvinde skal 
samarbejde med.

Workshoppen vil veksle mellem oplæg og dialog, og have fokus på: 
• Hvordan vi kan begrebsliggøre og forstå konsekvenserne af den psykiske  

vold i nære relationer.
• Hvilken indflydelse og konsekvenser den psykiske vold har. 
• Inddragelse af evidensbaseret forskning om psykisk vold.
• Hvordan man kan arbejde med den psykiske vold, hvilken tilgang kan anvendes  

ud fra et voldsfagligt perspektiv. 
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TORSDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 14.15
BLOK E – kl. 14.15-15.00

WORKSHOPS: PRÆSENTATION + DEBAT = 45 MIN. 

E1
Salon 30+31

Socialrådgiveren i frontlinjen Anders Christensen

E2 
Gr.rum 12

Skriftserie om bachelorprojekter.  
Den neoliberale diskurs i socialt arbejde  
– digitalisering som eksempel

Per Westersø, Tilde Østergaard 
Sørensen, Søren Moos og  
Anton Lambertsen

E3 
Salon 25

Hvad sker der i sygedagpengeindsatsens 
frontlinje? – et forskningsperspektiv

Thorsten Braun, Rolf Eg Klint Sørensen 
og Edda Luth

E4 
Sal G 

Når spiseforstyrrelser flytter ind i familien Ingelise Nielsen, Jeanette Kvalvig  
og Louise Guldager

E5 
Salon 28+29

Nye regler for overgangen fra ung til  
voksen for unge med handicap

lnge Louv

E6 
Salon 23

Reconnect – erfaringer fra en ny  
uddannelses- og beskæftigelsesindsats  
til unge med psykisk sårbarhed 

Julia Salado-Rasmussen, Stella Mia 
Sieling-Monas, Rikke Bidstrup, Erika 
Kamilla Thuebæk og Bo Kjær Hansen

E7 
Sal D+E

Hvad påvirker professionelles 
vurderinger af problemer og behov?

Mette Bonderup

E8 Det Virtuelle Jobunivers  
– hovedvejen for de jobparate

Bjarke Bruun Petersen 

E9 
Sal A

Hvornår og hvordan oplever børn og unge 
at være i akutte sociale situationer? Kom 
og hør de første erfaringer fra Danmarks 
eneste børne-ungekrisecenter

Jette Wilhelmsen og Marie Skovgaard

E10 
Salon 26+27

Chemsex – når stoffer og sex  
bliver problematisk

Tonny Bønløkke Hertz  
og Claus Christensen

AFLYST
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Salon 30+31
E1   Socialrådgiveren i frontlinjen
Anders Bøggild Christensen, lektor, VIA University College, socialrådgiveruddannelsen  
i Aarhus.

Centrale diskussioner i socialt arbejde handler om den professionelle autonomi og det 
faglige skøn, som er knyttet til arbejdsbetingelserne som ansat embedsmand. I bogen 
Socialrådgiveren i frontlinjen behandles Michael Lipskys teori og begreber om street-level 
bureaucracy. Bogens hensigt er at målrette perspektivet til en forståelse af socialrådgivere i 
en dansk velfærdskontekst. 

I workshoppen reflekterer vi over socialrådgiverrollen i praksis med fokus på:
• Socialrådgiverens handlingsrum mellem professionel autonomi og styring
• Socialrådgiveren i krydspres mellem mange forskellige hensyn
• Socialrådgiverens faglige skøn og professionelle dømmekraft.

Workshoppen præsenterer flere tematikker i relation hertil og viser eksempler fra  
den danske empiri om socialrådgiveren som frontmedarbejder.

Grupperum 12
E2   Skriftserie om bachelorprojekter. 

Den neoliberale diskurs i socialt  
arbejde – digitalisering som  
eksempel

Per Westersø, lektor og forskningsleder, VIA UC Aarhus, Tilde Østergaard Sørensen, 
Lektor, VIA UC Aarhus, Søren Moos, professionsbachelor i socialt arbejde og Anton  
Lambertsen, professionsbachelor i socialt arbejde.

Vi har igennem en årrække udgivet en skriftserie om bachelorprojekter fra socialrådgiver-
uddannelsen i Aarhus. Vi vil fortsat gerne dele de mange indsigter, vores studerende – nu 
færdiguddannede socialrådgivere – arbejder med i deres bachelorprojekter.

Vi ser en række fagligt meget spændende og forskelligartede bachelorprojekter, hvor samar-
bejdet mellem praksiskonteksten og de bachelorstuderende bidrager til fælles praksislæring, 
vidensdeling og udvikling på tværs af praksis- og uddannelsesfeltet. Skriftserien bidrager til, at 
de faglige tanker, empiriske fund og anbefalinger til praksis, der præsenteres i bachelorprojek-
terne, kommer længere ud end til eksamensbordet. I dette oplæg præsenteres et eksempel 
fra skriftserien med afsæt i en bacheloropgave om politiske diskursers indflydelse på socialråd-
givernes forståelse og arbejde med borgere i ressourceforløb. Forfatterne inddrager digitali-
sering som eksempel og undersøger, hvordan den neoliberale diskurs øver indflydelse på det 
sociale arbejde med borgere i ressourceforløb.
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Salon 25
E3   Hvad sker der i sygedagpengeind-

satsens frontlinje?  
- et forskningsperspektiv

Thorsten Braun, lektor, Rolf Eg Klint Sørensen, adjunkt og Edda Luth, lektor,  
alle ved VIA University College.

Siden sygedagpengereformen i 2014 har medarbejderne i frontlinjen haft kortere tid (22 
uger) til at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejde eller tage stilling til, om de opfylder betin-
gelserne for forlængede sygedagpenge eller skal tilbydes et jobafklaringsforløb. En vurde-
ring, der kan være forbundet med faglige udfordringer og dilemmaer.

Der er begrænset forskningsmæssig viden om, hvilken betydning ændringerne har haft for 
arbejdet i frontlinjen. Samtidig ser vi i medierne en løbende og ofte brugerdrevet kritik af 
sygedagpengeindsatsen. 

Vi har sammen med tre kommuner undersøgt, hvordan de arbejder med at omsætte regler 
og indsatser i de første 22 uger i sygedagpengeforløbet. 

På workshoppen vil vi gerne præsentere eksempler på de fund, vi har gjort, og diskutere 
dem med deltagerne.

Sal G
E4   Når spiseforstyrrelser flytter  

ind i familien
Ingelise Nielsen, behandlingskoordinator, Jeanette Kvalvig, psykolog og  
Louise Guldager, måltidsstøtte og socialrådgiver, alle CESA – Center for Socialt Arbejde.

Når en spiseforstyrrelse flytter ind i familien, forvandles tilværelsen for alle. Hverdagen kan 
blive præget af et virvar af følelser som blandt andet kaos, frygt, sorg og afmagt.

Vi vil fokusere på de bagvedliggende årsager og funktioner af en spiseforstyrrelse samt de-
battere mulige løsninger og handleanvisninger. Hvordan kan vi forstå, og ikke mindst, hvad 
er vejene ud igen, når spiseforstyrrelsen først er flyttet ind

I oplægget vil I få kendskab til vigtigheden af en koordinatorfunktion, og hvad denne kan 
indebære for at sikre, at behandlingsindsatsen er helhedsorienteret. Socialrådgiverens 
profession kommer her særligt i spil, når der skal ydes en indsats både på myndigheds- og 
behandlerniveau og i et samspil med både kommune og region.

I CESA lægger vi særligt fokus på tværfagligt samarbejde og vil gerne dele vores erfaringer 
med at koordinere den behandlende og rehabiliterende indsats.
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Salon 28+29
E5  Nye regler for overgangen fra ung  

til voksen for unge med handicap
Inge Louv, handicapkonsulent, selvstændig socialrådgiver.

Bliv opdateret på ny lovgivning om overgangen fra ung til voksen for unge med handicap. 
Selv om kommunerne har procedure for overgangen, oplever vi stadig, at unge indimellem 
snubler på vejen frem mod voksenlivet. Men nu har vi fået nye regler.

Folketinget har vedtaget en ændring af serviceloven, så kommunerne fra 1.januar 2021 har 
pligt til at forberede overgangen fra ung til voksen for unge med handicap.

Vi gennemgår grundigt den nye § 19a i serviceloven – herunder hvornår forberedelsen skal 
starte og hvem, der skal inddrages, ligesom vi sætter lys på, hvordan vi kan tage hånd om de 
udfordringer, der, på trods af gode intentioner, er i den nye lovgivning.

Der vil være plads til spørgsmål og en snak.

Workshoppen er for alle, der skal vurdere og iværksætte støtte til unge før og efter 18 år.

Salon 23
E6   Reconnect – erfaringer fra en ny 

uddannelses- og beskæftigelses-
indsats til unge med psykisk  
sårbarhed

Julia Salado-Rasmussen, adjunkt, ph.d., Københavns Professionshøjskole, Stella Mia 
Sieling-Monas, adjunkt, ph.d., Københavns Professionshøjskole, Rikke Bidstrup,  
projektkoordinator, Bornholms Regionskommune, Ungeporten, Erika Kamilla Thuebæk, 
projektkoordinator, Jobcenter København og Bo Kjær Hansen, projektkoordinator, Rødovre 
Kommune, Ungeenheden.

I oplægget gives en kort introduktion til projekt Reconnect, som er en integreret uddannel-
ses/beskæftigelses- og psykosocial indsats målrettet 18-29-årige med tegn på angst og/eller 
depression. Reconnect gennemføres af Københavns Professionshøjskole, Institut for Social-
rådgiveruddannelse, i samarbejde med tre kommuner (https://www.reconnect-kp.dk/).

Derefter faciliteres interview og dialog med projektkoordinatorer fra de tre kommuner. 
Projektkoordinatorerne fortæller om deres praktiske erfaringer med Reconnect, hvor de 
arbejder efter en Supported Employment (SE)-tilgang kaldet ’Individuelt planlagt job med 
støtte’ (IPS). Derudover drøftes hvilken betydning de oplever, at tilgangen har for kvaliteten 
af det sociale arbejde.

https://www.reconnect-kp.dk/


SAMMEN OM 
PROFESSIONEN

57

W
O
R
K
SH

O
P

Workshops

Sal D+E
E7   Hvad påvirker professionelles  

vurderinger af problemer  
og behov?

Mette Bonderup, lektor, ph.d., University College Lillebælt.

Socialrådgivere skal som en del af arbejdet løbende vurdere og udfolde et fagligt skøn. 
Hvornår er problemer alvorlige, så der skal sættes en indsats i værk? Hvilken indsats kan løse 
problemerne, som barnet, den unge, borgeren eller forældrene har? Det er bare nogle af de 
spørgsmål, som socialrådgiveren gennem sit daglige arbejde forholder sig til. Og svarene kan 
ikke umiddelbart findes i bøger eller ved at slå op i en regelsamling. 

Jeg har undersøgt skønnet, når det udfoldes af fem gruppe af professionelle: Myndigheds-
sagsbehandlere på børne- og ungeområdet, myndighedssagsbehandlere på beskæftigelses-
området, mentorer, kontaktpersoner og case-managere. Udvalgte resultater præsenteres 
på denne workshop, hvor jeg også gerne vil I dialog med jer. Hvad tænker I om det faglige 
skøn i jeres praksis? 

E8   Det Virtuelle Jobunivers  
– hovedvejen for de jobparate

Bjarke Bruun Petersen, konsulent, KL.

På workshoppen kan du høre om KL’s forslag om et nyt virtuelt jobunivers, hvor jobsøgen-
de kan betjene sig selv i den første del af ledighedsperioden. Det Virtuelle Jobunivers skal 
understøtte, at kommunerne udnytter potentialet ved de digitale muligheder og give rum og 
vise tillid til, at medarbejderne, ud fra en faglig vurdering, kan tilpasse indsatsen til den enkelte 
borgers ønsker og behov.

KL vil præsentere resultater fra en foranalyse omkring kommunernes brug af digitale tilbud 
samt forudsætninger og rammer for realiseringen af et virtuelt jobunivers.

På workshoppen vil der være mulighed for, at du kan bidrage med dine ideer og perspektiver 
omkring det Virtuelle Jobunivers og brugen af digitale tilbud til ledige.

AFLYST
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E9    Hvornår og hvordan oplever børn 

og unge at være i akutte sociale 
situationer? Kom og hør de første 
erfaringer fra Danmarks eneste 
børne-ungekrisecenter

Jette Wilhelmsen, socialrådgiver og leder af Joannahuset og Marie Skovgaard, jurist og 
socialrådgiver i Joannahuset.

I sommeren 2020 åbnede børne-ungekrisecenteret, Joannahuset. Børn og unge under 18 
år kan døgnet rundt ringe til Joannahuset eller de kan møde personligt op for få omsorg, 
rettighedsbaseret rådgivning og husly.

Cirka 200 børn og unge – på tværs af landet – har i løbet af de første 11 måneder henvendt 
sig i Joannahuset. Men hvad vil det egentlig sige for børn og unge at være i krise – og særligt 
i akut krise? Hvordan skal vi som fagprofessionelle forholde os, når børn/unges kriser er 
længerevarende, men de selv oplever den som akut? 

Kan sager, om for eksempel børn/unge, der er opvokset med forældre, der har ydet psykisk 
og fysisk vold mod dem gennem mange år eller som har sofasurfet og boet på gaden over 
længere tid blive betragtet som akut – og i så fald hvornår? 

Joannahuset inviterer til en præsentation af Danmarks eneste børne-ungekrisecenter samt 
en fælles refleksion over akutbegrebet.

Salon 26+27
E10   Chemsex – når stoffer og sex  

bliver problematisk
Tonny Bønløkke Hertz, psykosocial rådgiver og Claus Christensen,  
forebyggelseskonsulent – begge i AIDS Fondet.

Chemsex er når folk dyrker sex på stoffer, og chemsex er særlig udbredt blandt mænd, som 
har sex med mænd. Chemsex har ofte store konsekvenser for den enkeltes liv og trivsel. Dette 
oplæg sætter fokus på socialrådgiverens rolle i mødet med chemsexmisbrugere, og hvilke 
handlemuligheder og redskaber socialrådgiveren har i arbejdet med dem. Oplægget har til 
hensigt at give et indgående og personligt indblik i, hvilke udfordringer chemsexbrugere mø-
der, og hvorfor det er så utrolig vigtigt, at fagpersoner er klædt på til mødet med dem. 

Workshoppen indeholder: Mødet med systemet – en personlig fortælling fra en tidligere 
chemsexmisbruger. Socialrådgiverens vigtige betydning og handlemuligheder i mødet med 
folk der dyrker chemsex. Fakta om chemsex og dets betydning for den enkelte og LGBT+ 
miljøerne. Oplæg fra sexolog og chemsexekspert. Kort introduktion til AIDS-Fondet og dets 
arbejde med chemsex.
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ONSDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 9 
– TORSDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 15
SD21 tilbyder en unik mulighed for at få en snak med op til 36 udstillere, som alle  
repræsenterer produkter og ydelser, der har relevans for socialrådgivere. 

Udstillingsområderne er en integreret del af SD21, og er placeret hvor deltagerne holder kaffepauser 
m.v. Besøg udstillerne, lad dig inspirere af mangfoldigheden og bring konkrete idéer og løsningsforslag 
med hjem til dit arbejde. Pausernes længde er tilpasset så der også er tid til en snak med relevante 
udstillere.

OVERSIGTSKORT OVER STANDE PÅ SOCIALRÅDGIVERDAGE 2021:

Udstillerne repræsenterer uddannelsesudbydere, behandlingssteder, bosteder, rådgivere,  
organisationer og andre leverandører/virksomheder. 
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SE NÆRMERE PÅ LISTEN HER:
Stand 1: Vidar – www.vidar.dk
Stand 2: Samfundslitteratur – www.samfundslitteratur.dk
Stand 3: Kvistholm Mor & Barn – www.kvistholmmorbarn.dk
Stand 4: Psykiatriplus Bosted – www.psykiatriplus.dk
Stand 5: Sektionen for Selvstændige i Dansk Socialrådgiverforening – www.socialraadgiverne.dk
Stand 6: Habitus –  Habitus.dk
Stand 7: Sivitas – www.sivitas.dk
Stand 8: Fonden Soranahus – www.soranahus.dk
Stand 9: Bostedet Lindevang – lindevangshjemmetsfond.dk
Stand 10: Trancit – www.trancit.dk
Stand 11: FTFa – ftfa.dk
Stand 12: FAMILIEBO – www.familiebo.dk
Stand 13: Idrætsakademiet Specialskole – www.idraetsakademiet.dk
Stand 14: Høybyegård bo- og behandlingstilbud – www.hoybyegaard.dk
Stand 15: DSI Midtgaarden – www.midtgaarden.dk
Stand 16: SUF Den Sociale Udviklingsfond – suf.dk
Stand 17: Fonden Clemens – www.fondenclemens.dk
Stand 18: Lev uden Vold – www.levudenvold.dk
Stand 19:  FBU ForældreLANDSforeningen – www.fbu.dk  

– og Foreningen af professionelle støttepersoner – www.psforeningen.dk
Stand 20: Region Midtjylland – Specialområde Autisme – www.sau.rm.dk
Stand 21: Dannevirke Kostskole – www.dannevirkekostskole.dk
Stand 22: Børnebasen – www.boernebasen.dk
Stand 23: Opholdsstedet Aabrinken – www.aabrinken12.dk
Stand 24: Memox – www.memox.dk
Stand 25: CESA- Center for Socialt arbejde – www.cesa.dk
Stand 26: Castberggård Job- og Udviklingscenter   – www.cbg.dk
Stand 27: Egholt – www.egholt.dk
Stand 28: Opholdsstedet Frejas Have – www.frejas-have.dk
Stand 29: Kvindekrisecenteret Hanne Marie / Mariehjemmene – www.hanne.mariehjem.dk
Stand 30: PKA – www.pka.dk
Stand 31: 
Stand 32: LOBPA – www.lobpa.dk
Stand 33: Fabu-fonden og Seminarer.dk – www.fabu.dk og www.seminarer.dk
Stand 34: CAFA – Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde – cafa.dk
Stand 35: Søbæk – www.soebaek.dk
Stand 36: Focus People – www.focus-people.dk
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http://www.frejas-have.dk
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