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Læs mere på bagsiden

Dialogiske processer med 
udgangspunkt i Åben Dialog  
- på et bagtæppe af LA2
 
Et fordybelseskursus for dig som er optaget af dialogiske 
processer.

Åben Dialog er en dialogisk og netværksorienteret tilgang, hvor vi støtter den enkelte borger i det, der er vigtigt 
nu og her - på vej videre i livet. Vi inviterer os, som samarbejdspartnere, ind i samtaler med borgeren om det, 
der viser sig vigtigt for ham eller hende, her og nu. 

I tæt samspil med borgeren, rammesætter vi Åben Dialog Netværkssamtaler, hvor vi involverer hans eller hen-
des betydningsfulde private og professionelle netværk til at tale med om det, der er vigtigt for ham eller hende 
at tale om. 

Lokale, nationale og internationale erfaringer peger på, at vi, med Åben Dialog, styrker mulighederne for, at bor-
gerens stemme er toneangivende, at netværkets ressourcer kan mobiliseres og at indsatser på tværs af faglige 
kompetencer og organisatoriske kontekster bliver koblet sammen i samarbejdet på tværs af faglige og organisa-
toriske grænser.

På fordybelseskurset sætter vi ord på hvordan dialogiske processer og forståelsesrammer fra Åben Dialog kan 
anvendes ind i og kombineres med arbejdet med LA2. Vi besøger de bagvedliggende fælles værdier og det filo-
sofiske grundlag og udforsker hvilken betydning dette kan have i vores praksis. 

Vi arbejder på dagene med: 

• Oplevelsesorienteret læring – Få en begyndende oplevelse med hvordan Åben Dialog føles og hvad det hand-
ler om

• Invitation til dialog og til at bringe dig selv og dine oplevelser ind i samtalen 
• Samskabelse af et rum hvor vi kan udforske ideer og praksis
• Rum til at overveje hvordan det vi er sammen om, passer ind i din kontekst
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Underviser:
Mie Leer 

Mie arbejder med uddannelse, 
implementering og facilitering af 
Åben Dialog, særligt i socialpsy-
kiatrien. 

Mie er optaget af, hvordan vi kan 
skabe bevægelser i os selv og vo-
res organisation, der gør at må-
den vi stiller os på i samarbejdet 
med borgeren, understøtter mu-
lighed for at skabe rum til at lytte 
til borgerens indefra perspektiv.

 

Målgruppe 

Fordybelseskurset er kun for 
certificerede LA trænere eller 
kursister under uddannelse til at 
blive certificeret LA2 træner.

Datoer 

22. + 23. november 2023
6. + 7. marts 2024
3. + 4. juni 2024

Sted 

Odense Mødecenter
Mødecenter Odense 
Buchwaldsgade 48 
5000 Odense C

Pris 

Pris for alle 6 dage
9.000 kr. + moms

Underviser:
Trine Uhrskov  

Trine arbejder med inddragelse 
af borgerens perspektiv i forhold 
til at fremme trivsel og forebygge 
voldsomme episoder. 

Trine er medudvikler af metoden 
LA2. Trine er optaget af meto-
der, som inddrager borgerens 
perspektiv og derfor blev Trine 
uddannet i Åben Dialog på den 
3-årige Åben Dialog uddannelse 
i London. Trine anvender Åben 
Dialog i samarbejde med borge-
re med udviklingshæmning og/
eller Autisme Spektrum Forstyr-
relser har gjort det siden 2018.

Hvis du har spørgsmål angående 
fordybelseskurset, skal du kon-
takte 
Trine Uhrskov på 
tu@sopra.dk

Tilmelding foregår til 
Nynne Højland Ingebrigtsen på 
ni@sopra.dk


