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FORSA 2016: Forskning i socialt arbejde

Social- og Indenrigsministeriet har for første gang 

præsenteret en redegørelse, der kortlægger den 

socialpolitiske indsats i Danmark. Denne redegørelse 

ser vi som et godt initiativ og på mange måder et 

fremskridt som kan støtte en udvikling med fokus på 

mere forskning i socialt arbejde. 

FORSA er en lille forening med store mål og vi 

sammenligner ofte forskning i Danmark med 

forskning i de andre nordiske lande. Danmark 

investerer i denne sammenhæng meget mindre i 

forskning i socialt arbejde end de øvrige nordiske 

lande. 

Lars Uggerhøj, professor, ph.d. og socialrådgiver og 

Frank Cloyd Ebsen, forsknings- og udviklingsleder 

ved Professionshøjskolen Metropol argumenterer i 

Udenfor nummer 28/ 2014 for, at der er en positiv 

udvikling i gang indenfor forskning i socialt arbejde i 

Danmark fra meget spredte tiltag i 70’erne og 

80’erne, over mere bevidste satsninger i 90’erne, 

efter årtusinde skiftet argumenterer de to forskere 

for at forskningsfeltet i socialt arbejde har udviklet 

sig nærmest eksplosivt.  

FORSA inviterer i efteråret 2016 til flere aktiviteter 

hvor denne diskussion kan fortsættes. 
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FORSA Danmark er en del af FORSA 
Norden. Foreningen har følgende 

formål: 

- At fremme forskning og udvikling i 
socialt arbejde 

- At forbedre vilkårene for forskning 
og forskeruddannelse i socialt arbejde 

- At arbejde for formidlingen af 
viden, erfaringer og resultater mellem 

forskning, uddannelses- og 
udviklingsmiljøer og socialt arbejde i 

praksis 

- At arbejde for publicering og anden 
formidling af forskning i socialt 

arbejde 

- At fremme internationalt 
samarbejde omkring forskning og 

udvikling i socialt arbejde 

www.forsa.dk  

 

http://www.forsa.dk/
http://www.forsa.dk/
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Forsknings- og udviklings ressourcer inden for socialt 

arbejde anvendes på mange forskellige områder. 

Universiteterne, professionshøjskolerne, 

sektorforskningen, private fonde og ikke mindst de 

store konsulenthuse er aktører ”på banen”. 

Ministerierne og centrale puljer har en del midler og 

det har ofte som konsekvens, at det er begrænset, 

hvor meget forskningen foregår uafhængigt af 

ministeriel finansiering (og indflydelse). Her er de 

store konsulentfirmaer en betydelig ”spiller på 

banen”. 

Socialt arbejde er en; ”praksisbaseret og en 

akademisk disciplin…” (citat fra; IFSW’s definition af 

socialt arbejde). En stor del af forsknings- og 

udviklingsressourcerne i socialt arbejde bør derfor 

have et tydeligt udgangspunkt i praksis. Det er derfor 

relevant at diskutere hvordan forskning- og 

udviklings tiltag skal defineres i socialt arbejde.  

FORSA årsmøde den 03.10 i Aalborg med temaet 

”Betydningsfuld viden i socialt arbejde”.  

Hvilken form for viden inden for socialt arbejde er 

egentlig betydningsfuld i dag? Er det viden vi kan 

bruge til noget, og giver videns produktionen 

overhovedet mening for alle parter? Dette 

spørgsmål vil FORSA årsmøde 2016 sætte til debat, 

ved at lade repræsentanter for forskningsviden og 

praksisviden diskutere aktuel ny viden. 

FORSA og NOUSA Nordic den 07.11 – 9.11 ved 

Metropol i København med temaet ”Decisions, 

Outcome & Change”. Konferencen fokuserer på 

beslutninger, og hvordan de bidrager til   

forandringer. Det handler om forandringer hos de 

individer, som lever med sociale problemer. 

Yderligere belyses beslutninger i de organisationer, 

som har ansvaret for det sociale arbejde og gerne 

betydningen af den lovgivning som er med til at 

forme arbejdet og dets resultater. 

FORSA har endvidere den 03.10.2016 i forlængelse 

af årsmødet den årlige generalforsamling.  

Bestyrelsen vil her fremlægge sit bud på hvordan vi 

kan styrke en videns-dagsorden i socialt arbejde. Der 

skal endvidere vælges nye bestyrelses medlemmer 

og ny formand i foreningen. 

Vi ses. 

På bestyrelsens vegne 

Per Westersø 

Formand i FORSA – DK 

 

Årsmøde 2016: BETYDNINGSFULD VIDEN I SOCIALT 

ARBEJDE. 

Der ses en tendens i tiden til, at brugbar viden i 

socialt arbejde associeres med koncepter og 

modeller. Men der findes mange andre 

vidensformer. Det er disse vidensformer, som vi på 

FORSA årsmøde vil sætte i spil på en ny måde.  

Årsmødet bliver en platform, hvor både praktikere 

og brugere får mulighed for at opponere på aktuelle 

forskningsresultater. Formålet er, at dialogen 

mellem forsker, praktiker og bruger vil kunne gøre de 

forskellige vidensformer synlige og betydningsfulde 

for hinanden - og ikke mindst betydningsfulde for 

socialt arbejde. Vi har at gøre med et tema, som 

rejser en lang række af spørgsmål: 

x På hvilken måde skal forskning i socialt arbejde 

ændre praksis? Skal forskningen overhovedet 

forandre noget? 
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x Hvor tæt på skal forskningen i socialt arbejde 

gå? Skal der forskes i socialt arbejde eller om 

socialt arbejde? Skal forskningen i det hele taget 

være værdibaseret, eller skal den være 

værdineutral? 

x Hvordan sikrer vi, at forskningen reelt får en 

betydning i virkelighedens praksis, når vi har at 

gøre med en ”langsom forskning” og en ”hurtig 

virkelighed”? 

FORSA Årsmøde 2016 afholdes den 3. oktober på 

Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Social 

arbejde, Fibigerstræde 13, Aalborg 

Tilmelding kan ske via. www.forsa.dk.  

 

GENERALFORSAMLING 2016 

FORSA holder den 3. oktober 2016 den årlige 

generalforsamling i forlængelse af årsmødet på 

Aalborg Universitet fra kl. 16.15-18.00. Dagsorden 

for generalforsamlingen er: 

� Valg af dirigent og referent 

� Bestyrelsens beretning 

� Indkomne forslag 

� Regnskab 2015 og budget 2017 

� Valg til bestyrelsen 

� Valg af kritisk revisor 

� Eventuelt 

Indkomne forslag skal sendes til Per Westersø på 

mailadressen; pwe@via.dk senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

FORSA’s bestyrelse stiller med følgende forslag: 

Profil: FORSA ønsker at fremme et bredt blik på 

forskning i socialt arbejde. Vi arbejder på tværs af 

udviklings- og forskningsmiljøer ved universiteter og 

professionshøjskoler, inden for sektorforskningen og 

i praksis.  

FORSA’s formål er at sætte en vidensdagsorden 

omkring forskning i socialt arbejde. Dette gælder 

både i et dansk og i et internationalt perspektiv, hvor 

vi fortsat er deltagere i FORSA Nordics netværk og 

arrangementer samt forskningstidsskriftet Nordic 

Social Work research (NSWR).  

FORSA afholder jævnligt offentlige arrangementer, 

hvor vi formidler aktuel forskning. FORSA har et 

ph.d.-netværk målrettet ph.d. studerende, der har 

fokus på socialt arbejde. Med ph.d. netværket 

ønsker FORSA at præsentere aktuel forskning 

indenfor socialt arbejde for praktikere, studerende 

og andre, der arbejder med undervisning og 

forskning på området. 

Kommunikation: Vi foreslår at der arbejdes videre 

med den kommunikationsstrategi 

generalforsamlingen har vedtaget i 2015. 

Hjemmesiden www.forsa.dk kommunikerer alle 

FORSA aktiviteter bredt. FORSA Information udgives 

som minimum 4 gange årligt og sendes pr. mail til alle 

medlemmer. De sociale medier understøtter 

hjemmeside og nyhedsbreve. 

Nordisk samarbejde og publicering: Det nordiske 

samarbejde mellem de 5 FORSA organisationerne 

skal fortsat prioriteres via: 

x Forum of Presidents 

x Nordisk konferencer 

x Tidsskriftet Nordic Social Work Research 

(NSWR) 

Vi foreslår en fortsat prioritering af støtte og 

udsendelse af NSWR og Udenfor Nummer til alle 

individuelle medlemmer i FORSA. 

http://www.forsa.dk/
mailto:pwe@via.dk
http://www.forsa.dk/
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Aktiviteter: Vi foreslår følgende aktiviteter i næste 

foreningsår: 

x 4-5 bestyrelsesmøder 

x 2-dages årsmøde (4. kvartal) 

x Folkemøde, Bornholm 

x Deltagelse i Socialrådgiverdage 

x Udvikling af Ph.d. netværk 

x Aktualitetsforedrag i samarbejde med 

socialrådgiveruddannelsen (jf. Aarhus) 

Medlemmer: Vi vil i den kommende periode fortsat 

prioritere at få flere individuelle og 

institutionsmedlemmer. Måltal for 2016: Vi vil 

arbejde for at fastholde 150 individuelle medlemmer 

og 20 institutionsmedlemmer. 

Materialer til generalforsamlingen: FORSA regnskab 

for 2015, budget forslag for 2017 og bemærkninger 

fra kritisk revisor kan læses fra hjemmesiden. 

Modtager vi yderligere indkomne forslag inden 

generalforsamlingen kan de ligeledes læses fra 

hjemmesiden www.forsa.dk 

Nordisk FORSA/NOUSA konference: Beslutninger, 

resultater og forandring. 

De nordiske socialrådgiveruddannelser (NOUSA) og 

de nordiske FORSA sammenslutninger inviterer til 

konference d. 7.-9. november 2016 på 

Professionshøjskolen Metropol, Institut for Socialt 

Arbejde, Frederiksberg. 

Konferencen fokuserer på beslutninger, og hvordan 

de bidrager til forandring. Det handler om forandring 

hos de individer, som lever med sociale problemer. 

Yderligere belyses beslutninger i de organisationer, 

som har ansvaret for det sociale arbejde og gerne 

betydningen af den lovgivning som er med til at 

forme arbejdet og dets resultater. Et særlig tema er 

hvordan socialrådgivere opnår de rette kompetencer 

og får adgang til muligheder for at promovere de 

tilstrækkelige beslutninger. 

Tre spor karakteriserer konferencen: Hvordan der i 

socialt arbejde tages beslutninger, der gavner 

individer? Hvordan love og finansielle hensyn hindrer 

eller bidrager til relevante forbedringer i klienters 

liv? 

Hvordan organisationer for socialt arbejde kan 

forbedre beslutningstagning i socialt arbejde? 

Hvordan kan de omsætte lovmæssige og 

samfundsmæssige diskurser på en ansvarlig måde så 

de stemmer overens med socialpolitiske mål? 

Hvordan påvirkes beslutninger i socialt arbejde af 

indsigt i, eller mangel på samme, om indsatsen leder 

til forbedring? Kan forbedring blive målt, og i så fald 

hvordan? Og hvordan kan erfaringer med 

evidensbaseret metoder bidrage til beslutnings-

tagende praksisser i socialt arbejde? 

Konferencen er organiseret som en blanding af 

Keynotes, paper-, og mundtlige præsentationer, 

samt præsenterer ny forskning i socialt arbejde og 

igangværende udvikling- og uddannelsesprojekter i 

Norden. 

Tilmeldingen er i fuld gang. Det fulde program for 

konferencen forventes at blive lagt på hjemmesiden 

den 16. september. Det er stadig muligt at tilmelde 

sig og betalingsfristen for deltagelse i konferencen er 

den 10. oktober 2016. Se mere på konferencens 

hjemmeside: www.nordicsocialwork2016.dk.  

Vi håber at se jer! 

http://www.nordicsocialwork2016.dk/
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FORSA på de sociale medier 

FORSA er til stede på en række af de sociale medier, 

og bruger disse som platform til kommunikation med 

både eksisterende og fremtidige medlemmer. Her 

annoncerer vi løbende informationer om 

foreningens aktiviteter, ligesom det er muligt for 

vores medlemmer at poste relevante opslag, 

annonceringer, artikler, mv. Billeder fra diverse 

arrangementer og events vil ligeledes være at finde 

her. Vi ses på Facebook, Twitter og LinkedIn! 

 

 

Medlemsskab og kontingent 

Et individuelt medlemskab af FORSA koster 400 kr. 

om året. Pensionister og studerende koster blot 200 

kr. Et institutionsmedlemskab koster 3.500 kr. pr. år.  

Medlemskabet kan fortsat oprettes på www.forsa.dk 

og betales enten via netbank, PBS eller ved 

elektronisk fakturering og oplysning af EAN nummer. 

Læs mere og bliv inspireret på www.forsa.dk under 

medlemskab.  

Forespørgsler angående kontingent rettes mod 

vores nye sekretariat ved Jane Blaabjerg. 

Kontakt: revisor HD-R: forsa@blaabjergregnskab.dk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 2016 

27. september 2016: Lokalarrangement i Aarhus: ”Sverigesmodellen” 
3. oktober 2016: FORSA årsmøde og generalforsamling i Aalborg. 
7.-9. november 2016: FORSA Nordisk konference på Metropol i København. 
 

http://www.forsa.dk/
http://www.forsa.dk/
mailto:forsa@blaabjergregnskab.dk

