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Åben Dialog  
 

Åben Dialog er en tilgang til det at være og arbejde dialogisk, reflekterende og netværksorienteret 

i samspillet med mennesker, der har behov for følgeskab på vej videre i livet.  

I arbejdet med Åben Dialog står vi på en relationel forståelse, idet vi tror på, at vi som mennesker 

og medborgere udfolder og udvikler os i et relationelt samspil med andre mennesker. I konkrete 

samværssituationer, i forskellige former for samtaler og samarbejdsrelationer er fokus derfor på, 

hvordan vi kan skabe et dialogisk, relationelt og flerstemmigt samspil med borgere, det private 

netværk og professionelle samarbejdspartnere i og på tværs af faglige og organisatoriske grænser.  

I det konkrete samspil er vi sammen om at lytte til borgerens ord og oplevelser, som udgangspunkt 

for det, vi er sammen om og måden, vi er sammen om det på.  I samspillet med de relationer, der 

viser sig betydningsfulde i og omkring den enkelte borger, er vi sammen om at fortælle og lytte fra 

forskellige perspektiver, og herigennem mobilisere de ressourcer og (op-)løsningsmuligheder, der 

kan samskabes i det relationelle samspil. I den situerede kontekst har vi fokus på, at vi er sammen i 

og om en konkret situation eller tema i og omkring borgerens liv, hvor der er noget betydningsfuldt 

på spil for borgeren og det netværk, der er omkring det levede liv. Åben Dialog er kontekstarbejde.  

Åben Dialog er både en tilgang, der er bærende for det, vi forstår som dialogisk praksis - de 

forskellige former for samvær, samtaler og samarbejdsflader, vi møder den enkelte borger i. Og en 

ramme for Åben Dialog Netværkssamtaler.  

I Åben Dialog Netværkssamtaler tager vi som professionelle samarbejdspartnere ansvar for et forløb 

af samtaler med borgeren og vedkommende private og professionelle netværk med afsæt i det, der 

er vigtigt i og omkring samarbejdet med den enkelte borger og netværket.  

 

I forløbet tager vi konkret ansvar for at afstemme anledningen til og rammesætte et forløb i et tæt 

samarbejde med borgeren. Indenfor rammen af Åben Dialog Netværkssamtaler tager vi ansvar for 

at facilitere samtaler, hvor borgerens ord og oplevelser er udgangspunktet for det, vi er sammen 

om. I samspillet udforsker vi i fællesskab de forskellige perspektiver, der er i spil, og arbejder på at 

samskabe (nye) forståelser for det, der er svært samt at (gen-)finde ressource i netværket og nye 

veje - på vej videre i livet.  Det vil sige, at de samarbejdspartnere og systemer, der er tæt på 

borgeren, også har mulighed for at fortælle, lytte og blive hørt på de perspektiver, der er vigtige for 

dem - i deres funktion og position. Rammen inviterer til et sammenhængende forløb i et 

medmenneskeligt samspil, hvor værdien af det, der skabes på tværs af personlige perspektiver samt 

fagprofessionelle positioner, understøtter koblinger imellem faglige og organisatoriske kontekster.  

 

Åben Dialog har en udviklingshistorie, der forbinder sig til en dybere filosofisk bundklang indenfor 

det terapeutiske - systemteoretiske og socialkonstruktionistiske - landskab. En begrebsverden og 

praksisnære greb, der i praksis funderer og forstærker relationel koordinering på tværs af faglige 

indsatser og organisatoriske grænser. 
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Åben Dialog Læringscirkler i MSB  
 

Læringsforløbet i Åben Dialog er en del af Åben Dialog Læringscirkler i MSB, der skitserer en samlet 

kompetenceudviklingsstrategi med sammenhængende forløb - på vej mod Åben Dialog i MSB.  

Intentionen er at imødekomme og understøtte de forskellige behov for udvikling af viden, forståelse 

og færdigheder i og omkring Åben Dialog, der udtrykkes i de enkelte dele af MSB som helhed.  

Målet er at skabe sammenhængende praksisnære og organisatoriske læreprocesser, hvor samspillet 

med borgerne, netværk samt professionelle samarbejdspartnere i og omkring MSB er i forgrunden.  

Åben Dialog Læringscirkler er for alle medarbejdere, ledere og enheder i MSB, der ønsker at 

begynde og / eller fortsætte udvikling af Åben Dialog i den faglige og organisatoriske indsats.  

 

      

 

 

Fordybelsesforløb

Læringscirkel 4 

Forbindelsesforløb

Læringscirkel 3 

Læringsforløb

Læringscirkel 2

Inspirationsforløb 

Læringscirkel 1 
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Læringsforløb i Åben Dialog  
 

Læringsforløbet i Åben Dialog er alle målrettet medarbejdere, ledere og organisatoriske enheder, 

der ønsker at arbejde med og udvikle Åben Dialog i samspillet med borgere, netværk og 

samarbejdspartnere i og omkring MSB.  

 

Læringsmål  
 

Formålet med Læringsforløbet i Åben Dialog er, at skabe et praksisnært læringsforløb, der er 

målrettet de medarbejdere, ledere og enheder, der ønsker at udforske og udvikle Åben Dialog i 

praksis - i en konkret indsats i og omkring den organisatoriske kontekst. Læringsmålene er at den 

enkelte deltager opnår:  

• Viden om Åben Dialog: introducerende viden om dialogisk praksis, indblik i reflekterende 

processer samt indsigt i arbejdet med netværksorientering i forskellige kontekster.  

 

• Forståelse for Åben Dialog: udforskning af egne og fælles forståelser for forskellige former 

for samtaler, forståelse for forskellige former for reflekterende processer samt forståelse for 

det at deltage i og tage ansvar for netværkssamtaler i forskellige former for praksis.  

 

• Færdigheder i Åben Dialog: udvikling af færdigheder i at invitere til, deltage i og tage ansvar 

for åben dialog netværkssamtaler i konkret praksis - med særligt fokus på at arbejde 

samskabende med borgere, netværk og professionelle samarbejdspartnere på tværs af 

faglige og organisatoriske grænser.   

 

 
 

 

 

 

Færdigheder

(hænder) 
Fornemme Forstærke Forfine

Forståelse

(hjerte) 
Udforske Udvikle Udfordre

Viden

(hoved) 
Intro Indblik Indsigt
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Læringsforløbet  
 

Læringsforløbet er et aktionslæringsforløb, hvor deltagernes aktioner og refleksioner i lokal praksis 

er en forudsætning for udvikling af Åben Dialog i den faglige og organisatoriske kontekst.  

Det læringsteoretiske fundament bygger på viden om og erfaringer med at designe og facilitere 

kompetenceudviklingsforløb, der skaber læring for den enkelte deltager og organisationen - i 

mulighedsrummet mellem refleksion og aktion:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsforløbet er derfor bygget op om forskellige former for læringsrum, der understøtter 

vidensskabelse, læring og forandring i praksiskonteksten - med fokus på deltagerens og 

organisationens læring og udvikling. Læringsrummene faciliteres inden for en cirkulær 

forståelsesramme, der understøtter deltagernes læreproces.  

 

Rammen for læringsforløbet er i alt 10 dage fordelt på 5 seminarer á 2 læringsdage i sammenhæng 

med i alt 50 timers praksisnær vejledning i tværgående læringsgrupper imellem seminarerne.   

 

 

                                                                                                                          

 

 

Seminar 1

Dialog

21.-21. juni 2021

Seminar 2

Refleksion 

1.-2. sept. 2021 

Seminar 3

Netværk

6.-7. okt.2021

Seminar 4

Praksis

15.-16. dec.2021

Seminar 5

Bevægelser 

4.-5. maj 2022

Personens læring og udvikling 

Organisationens læring og udvikling 

Refleksion 

Aktion  
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Læringsdagene (5 seminarer á 2 dage over 1 år) sammensættes med afsæt i forskellige former for 

input fra praksisnære kontekster fra lokale, nationale og evt. internationale samarbejdspartnere, 

oplæg fra det bærende filosofiske og teoretiske landskab samt mere æstetiske bidrag i 

læreprocesserne. Dagene formes i samskabende processer, der inviterer deltagerne til at være i 

aktion i forskellige former for dialogiske samtaler og reflekterende processer.  

Læringsgrupper (50 timer over 1 år) sammensættes på tværs af deltagerkredsen med fokus på at 

udforske og understøtte praksis på vej mod Åben Dialog. Læringsgrupperne mødes imellem hvert 

seminar inden for en tidsramme på 4 - 6 timer i alt 10-11 gange i forløbet.  

Til læringsgrupperne tilknyttes en vejleder, der har praksisnær erfaring med udvikling og læring i og 

omkring Åben Dialog. I starten rettes fokus på de samtaler, deltagerne allerede er i - med borgere, 

netværk og professionelle samarbejdspartnere. Undervejs skærpes fokus på Åben Dialog 

netværkssamtaler i praksis, hvor deltagernes refleksioner over udvikling af positioner og processer 

i praksis er i forgrunden. Vejlederen har i forløbet særligt fokus på den enkelte og gruppens 

bevægelser i de praksisnære processer, der udgør deltagernes faglige og organisatoriske kontekst.  

Praksis er i forgrunden i forløbet. Erfaringen er, at hvorvidt den enkelte deltager - og det lokale 

faglige fællesskab - lykkes med at tage skridt på vej mod Åben Dialog, er afhænger af de 

forudsætninger, der etableres omkring den enkelte i den lokale kontekst. Forudsætninger for at 

udvikle Åben Dialog i praksis er med andre ord tæt forbundet til den enkelte deltagers forhåbninger, 

ledelsens forpligtigelse samt organisationens forudsætninger for at skabe rammer, rum og tid til at 

understøtte udforskning og udvikling i lokal praksis.  

Deltagerne forventes at fordybe sig i den udvalgte Litteratur (1.000 sider over et år), arbejde 

struktureret med Refleksioner (skriftligt over processer og positioner i praksis) imellem seminarerne 

samt fordybe sig i og aflevere en afsluttende Praksisfortælling (praksisnær fortælling om læring i og 

omkring Åben Dialog Netværkssamtaler).  

 

Bevis for forløbet forudsætter 80 % deltagelse i såvel læringsdage som læringsgrupper. Dertil 

kommer krav til Refleksioner, Praksisfortællingen samt ledelsesinvolvering i opstart og afslutning.  

Ledelse er en forudsætning. Forløbets opstart og afslutning involverer derfor deltagernes lokale 

ledelse. Det vil konkret sige, at den nærmeste leder inviteres med (og skal tilmelde sig) på forløbets 

første og sidste dag. Intentionen er at forstærke koblingen mellem forløbet og ledelsens ansvar for 

at forstå understøtte den enkelte deltager og den lokale udvikling på vej mod Åben Dialog.  

Forventninger til den enkelte deltager og den lokale ledelse er, at forløbet har høj prioritet. 

Herunder at deltageren og ledelsen har afstemt forhåbninger og forventninger til forløbet. 

Herunder skabt forudsætninger for, at deltageren kan tage aktiv del i de rammer og rum, der stilles 

til rådighed i forløbet (læringsdage og læringsgrupper). Herunder også, at der lokalt etableres 

praksisnære rammer og rum for at udforske og udvikle Åben Dialog i konkret praksis - i samtaler 

med borgere, netværk og samarbejdspartnere på tværs. Dertil kommer forudsætninger for, at den 

enkelte kan fordybe sig i litteraturen, løbende refleksioner og afsluttende praksisfortælling.  
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Praktisk  
 

I det følgende har vi samlet de praktiske informationer i og omkring forløbet. Såfremt du / I har 

spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte:  

 Mie Leer (miele@aarhus.dk / 41 87 35 35 ) & Helle Vase (hevas@aarhus.dk / 41 85 45 93) 

hvis spørgsmålene knytter sig til det faglige i forløbet.  

 Tanja Høj (tah@aarhus.dk / 89 40 35 19) hvis spørgsmålene, der knytter sig til administrative 

forhold, som eksempelvis tilmelding, betalingsaftaler, Eloomi mm.  

Læringsdagene - datoer og mødested 

 Seminar 1: d. 21.-22. juni 2021 

 Seminar 2: d. 1.-2. september 2021 

 Seminar 3: d. 6.-7. oktober 2021 

 Seminar 4: d. 15.-16. december 2021 

 Seminar 5: d. 4.-5. maj 2022 

Første seminar afholdes på Hotel Scandic Aarhus City, Østergade 10, Aarhus C. De øvrige seminarer 

forventes afholdt på Marselisborg Centret, P.P. Ørums Gade 11, bygning 8, Aarhus C. 

Ledelsesinvolvering på første og sidste seminar 

Hver deltager påtager sig ansvaret for at invitere OG tilmelde sin nærmeste leder med på:  

 Den første læringsdag d. 21.6.2021 i tidsrummet kl. 11.30 - 15.30  

 Den sidste læringsdag d. 5. maj 2022 i tidsrummet kl. 8.30 - 15.30.  

Tilmelding sker per mail til Helle Vase (hevas@aarhus.dk), som ved tilmelding fremsender 

kalenderinvitation til pågældende leder.  

Læringsgrupper - datoer og mødested  

Hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen sammensættes læringsgrupper på tværs. Der fremsendes en 

oversigt til deltagerne per mail, der samler datoer og mødesteder.  

Litteraturliste og materialer via Eloomi 

Litteraturliste samt udvalgt litteratur fremsendes til deltagerne via mail og findes samlet i Eloomi.  

Bemærk, at Eloomi er et nyt system, hvorfor der her i opstarten kan være udfordringer i forhold til 

at samle alt materiale elektronisk. I overgangsperioden sikrer vi derfor håndholdt formidling via 

mail. Herunder forløbsbeskrivelse, rammer for de enkelte seminarer, læringsgrupper, litteratur mm.  
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