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Åben Dialog - en tilgang
Åben Dialog er for mennesker, der arbejder med mennesker. Åben Dialog er en tilgang 
til det at arbejde dialogisk, reflekterende og netværksorienteret i mødet med den enkelte 
borger, det private og professionelle netværk.

I Åben Dialog arbejder vi ud fra forståelsen af, at det enkelte menneskes muligheder for 
forandringer i livet skabes i den sociale kontekst fremfor hos det enkelte individ. Sam-
men med borgeren og netværket udforsker vi de forskellige perspektiver, der er i spil. Vi 
arbejder for at samskabe (nye) forståelser for det, der er svært, (gen-)finde ressourcer i 
netværket samt herigennem nye muligheder i livet.

Uddannelsen i Åben Dialog, relations- og netværksarbejde
Den danske 2-årige uddannelse i Åben Dialog, relations- og netværksarbejde er målret-
tet medarbejdere, ledere og organisationer inden for det sociale og sundhedsfaglige felt, 
der ønsker at udvikle en dialogisk, reflekterende og netværksorienteret tilgang til samar-
bejdet med borgere, netværk og samarbejdspartnere.

Målet er, at medarbejdere og ledere opnår viden, forståelse og færdigheder, der muliggør 
at arbejde med og udvikle Åben Dialog i praksis - i samspillet med borgere, netværk og 
samarbejdspartnere i den tværfaglige og organisatoriske kontekst. 

Uddannelsen har eksisteret siden 2011, og har igennem det sidste årti opnået landsdæk-
kende anerkendelse for arbejdet med at uddanne medarbejdere og ledere i Åben Dialog. 
Vi er lykkes med at skabe netværk på tværs af faglige og organisatoriske kontekster 
inden for det social- og sundhedsfaglige felt i Danmark.

Vidensbasering, læringsformer og læringsrum
Uddannelsesforløbet er en praksisorienteret dannelsesproces, hvor det at for-
andre og udvikle praksis er i fokus. Uddannelsesforløbet er bygget op om såvel 
teoretisk som praksisbaseret viden om, hvordan vi kan udforske og udvikle en 
praksis, hvor dialog, refleksion og netværksorientering er bærende i mødet og 
samspillet med den enkelte borger, det private netværk og professionelle samar-
bejdspartnere. 

Vi arbejder eksplicit med at oversætte og omsætte de 7 principper formuleret af 
Jaakko Seikkula ligesom vi er i dialog med inspirerende samarbejdspartnere, der 
arbejder med at udvikle praksis indenfor det systemiske og socialkonstruktionisti-
ske landskab nationalt og internationalt. 

 



Forventninger
Uddannelsesforløbet er sammensat af forskellige læringsrum:  

• 6 seminarer á 3 dage over 2 år 
• praksisgrupper der mødes i alt 90 timer over 2 år inklusiv 48 timers praksis-

vejledning 
• litteratur svarende til ca. 3.000 sider over to år 
• løbende refleksioner på skrift efter hvert seminar. 

Øvelse, øvelse og øvelse i lokal praksis er afgørende for deltagerens udvikling af 
Åben Dialog i praksis. Uddannelsen stiller derfor krav til deltagerens og organisa-
tionen opmærksomhed på at skabe tid og rum for læring og udvikling i praksis. 

Uddannelsen afsluttes med gennemførelse af en Praksisproces, hvor fokus er 
på deltagernes færdigheder i Åben Dialog, samt godkendelse af et Essay. Der 
kræves endvidere 80 % tilstedeværelse på seminarer og i praksisgrupper. 

Uddannelsesforløbet stiller også krav til organisationen, herunder ledelsens un-
derstøttelse af deltagerens læring i forløbet samt ledelse af den organisatoriske 
læring og forandring - på vej mod Åben Dialog. 

Alt det praktiske
Hvornår?
Uddannelsen forventes afholdt i ugerne 3 og 4, 19 og 20 samt 40 og 41 i 2020. 
Seminarerne i 2021 forventes ligeledes afholdt i samme uger. 

Hvor?
Uddannelsen afholdes som internat (med overnatning) på Brandbjerg Højskole, 
hvor rammerne inviterer til fordybelse, kreativitet og dannelse i Greisdalens na-
turskønne omgivelser. Læs mere på www.brandbjerg.dk.

Hvor meget?
Prisen for uddannelsen er på i alt kr. 46.000. Dertil kommer forventet pris for 
forplejning og overnatning på enkeltværelse på i alt kr. 8.995 eller på dobbeltvæ-
relse kr. 6.995 for alle seks seminarer samt udgifter til litteratur. 

Tilmelding
Tilmeldingsfristen til Den danske 2-årige uddannelse i Åben Dialog, relations- og 
netværksarbejde er torsdag den 26. september 2019 kl. 12:00. 

Du kan læse mere og tilmelde dig uddannelsen via www.udviklingsenheden.dk 
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