
Fagligt symposium om praksisnær metodeudvikling og 
videndeling om effekt  

Dato:18. januar 2019 kl. 9.00-13.00 incl. frokost 

Mødested: Slagelse Kommune, Torvegade 15, 4200 Slagelse – Auditoriet 3. sal 
 

Som led i arbejdet med fokusområde 4 i rammeaftalen, afholder styregruppen for 

rammeaftalen fagligt symposium om praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt.   

 

I løbet af dagen belyses og drøftes bl.a. følgende spørgsmål:  

 Hvor er vi i dag ift. lovende praksis og evidensbaserede metoder?  

 Hvad er potentialerne for MI- Motiverende Interview? 

 Hvad er erfaringer med lovende praksis og virksomme metoder?   

 Hvordan kommer man fra ord til handling ift. recovery? 

 Hvordan lærer man at tackle bredt? 

 

På temamødet vil være oplæg om forskellige metoder fra Socialstyrelsen efterfulgt af 

kommunale praksiseksempler og fælles drøftelser. Programmet er følgende: 

 

08.30 Ankomst og morgenkaffe med brød 

 

09.00 Velkomst og indledning v/ Thomas Knudsen, Styregruppen for Rammeaftale Sjælland 

 

09.10 Hvor er vi i dag ift. lovende praksis og evidensbaserede metoder? 

         Lovende praksis og evidensbaserede metoder v/ Kontorchef Michael Karlsen og          

         Specialkonsulent Gøye Svendsen, Socialstyrelsen  

         Plenumdrøftelse: Hvad er erfaringerne med implementering & arbejdet med metoderne? 

 

10.10 Pause 

 

10.20 Hvad er potentialerne for Motiverende Interview (MI)?  

         Motiverende Interview som metode v/ Specialkonsulent Sine Møller, Socialstyrelsen  

         Motiverende Interview som metode i praksis: Erfaringer med implementering af MI i     

         Faxe Kommune v/ Specialkonsulent Sine Møller, Socialstyrelsen  

         Plenumdrøftelse: Hvad er erfaringerne med implementering og arbejdet med MI? 

 

11.20 Pause 

 

11.30 Hvordan kommer man fra ord til handling ift. recovery? 

         Recovery-skole og -højskole v/ Chefkonsulent Johannes Patursson, Slagelse Kommune   

         og Leder Anne Mette Billekop og Projektmedarbejder Mads Trier-Blom, Psyk. info, Region  

         Sjælland 

         Plenumdrøftelse: Hvad er erfaringerne med implementering og arbejdet med recovery? 

 

12.00 Hvordan lærer man at tackle bredt? 

         Lær at Tackle v/ Chefkonsulent Lea Hegaard, Komiteen for Sundhedsoplysning og 

         Sundhedskonsulent Anne Birkedal Nielsen, Køge Kommune  

         Plenumdrøftelse: Hvad er erfaringerne med implementering og arbejdet med ”LÆR AT  

         TACKLE”? 

 

12.30 Tak for i dag og frokost 

 
Link til Rammeaftale 2018-2020: https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf  

https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf

