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FORSA 2016 
Bestyrelsen i FORSA er parat til et nyt foreningsår. Bestyrelsen har holdt 

konstituerende møde i december 2015, og igen være samlet i januar 

2016 for at arbejde videre med strategi og indhold for foreningens 

arbejde i året der kommer. 

Årsmøde og generalforsamling 2016 

Temaet for dette årsmøde er ”betydningsfuld viden i socialt arbejde”. 

Årsmødet bliver holdt den 3. oktober 2016 ved Aalborg Universitet og 

vi har i bestyrelsen formuleret en række spørgsmål til dette tema. Disse 

vil FORSA sætte til debat, ved at lade repræsentanter for både 

forskningsviden og praksisviden diskutere aktuel viden inden for socialt 

arbejde. Bestyrelsen vil i gennem foråret kontakte relevante 

forskningsmiljøer, Ph.d. studerende, samt andre medlemmer af FORSA 

for at opfordre til deres bidrag. Vi modtager gerne gode ideer fra Jer. 

Nordisk konference  

Metropol, FORSA Nordic og NOUSA er endvidere i gang med 

planlægningen af den nordiske konference, som afholdes fra den 7. – 9. 

november 2016.  Temaet for denne konference er ”Decisions, Outcome 

& Change” og vi vil snarest informere mere herom fra hjemmesiden 

www.forsa.dk og via de sociale medier. 

Sidste nyt fra tidsskriftet NSWR 

Tidsskriftet har fra årsskiftet fået Maria Appel Nissen (Aalborg 

Universitet), som redaktør og María Eriksson fra Sverige som 

medredaktør. Vi har fortsat udpeget Inge Bryderup (Aalborg 

Universitet) og nyudpeget Catharina Juul Kristensen (RUC) som danske 

medlemmer editorial board. Vi vil i de kommende numre af FORSA 

Information bringe flere informationer om udgivelser og indhold.

Følg i øvrigt med i den løbende annoncering af FORSA 

lokalarrangementer, Folkemødet på Bornholm, samt meget mere fra 

vores hjemmeside, som inden for kort tid vil blive relanceret.  

Fortsat godt forår! 

På vegne af bestyrelsen 

Per Westersø, Formand for FORSA
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FORSA Danmark er en del 

af FORSA Norden. 

Foreningen har følgende 

formål: 

- at fremme og forbedre 

vilkårene for forskning og 

viden i socialt arbejde 

- At arbejde for 

formidlingen af viden, 

erfaringer og resultater 

mellem forskning, 

uddannelsesmiljøer og 

socialt arbejde i praksis 

- arbejde for publicering og 

anden formidling af 

forskning i socialt arbejde 

- At fremme et 

internationalt samarbejde 

om forskning og udvikling 

i socialt arbejde 

www.forsa.dk  

 

http://www.forsa.dk/
http://www.forsa.dk/
http://www.forsa.dk/
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BETYDNINGSFULD VIDEN I SOCIALT ARBEJDE - 

FORSA Årsmøde 2016 

Hvilken form for viden indenfor socialt arbejde er 

egentlig betydningsfuld i dag? Er det viden vi kan 

bruge til noget, og giver vidensproduktionen 

overhovedet mening for alle parter? Dette 

spørgsmål vil FORSA årsmøde 2016 sætte til debat, 

ved at lade repræsentanter for forskningsviden og 

praksisviden diskutere 

 

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: 

 På hvilken måde og på hvilket niveau skal 

forskning i socialt arbejde ændre praksis? Skal 

forskningen overhovedet forandre noget? Eller er 

der andre formål med forskningen i dag? 

 

 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? 

 

 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”? 

  

Det er ikke alene forskere, der kan give svar på disse 

spørgsmål. Praktikkere og borgere, der har indgået i 

udviklings- og forskningsprojekter, sidder også inde 

med værdifuld viden. Hvis du har et oplæg til et 

plenumoplæg eller en workshop, som rammer ind i 

denne debat, hører vi gerne fra dig. 

Årsmødet afholdes 3. oktober 2016 på Aalborg 

Universitet. Se mere på www.forsa.dk, hvorfra der 

åbnes for tilmelding i maj måned. 

BESLUTNINGER, RESULTATER OG FORANDRING - 

Nordisk FORSA/NOUSA konference 7.- 9. november 

2016 

Socialt arbejde er en dynamisk praksis, der har til 

hensigt at generere positive resultater for individer, 

lokale fællesskaber (kommuner) og samfund.  

 

Socialarbejdere skal tage beslutninger om 

behandlingen af udsatte børn og unge, om at hjælpe 

arbejdsløse til at få et arbejde, kompensationer til 

handicappede, m.m. Det er ofte uklart og usikkert, 

hvad der i den givende situation vil hjælpe. 

Socialprofessionelle skal tage beslutninger inden for 

muligheder og begrænsninger fastsat af loven og de 

finansielle rammer i kommunerne. De skal tale med 

voksne, børn, familier - nogle med forskellige 

handicaps - og herefter tage beslutninger inden for 

en kort tidsramme. De skal indsamle information fra 

flere forskellige kilder, sætte dem sammen, og til 

sidst lave en vurdering. Denne kompleksitet angives 

i loven som en lineær pipeline til trods for viden om, 

at socialrådgiverene i praksis bruger intuition dannet 

ud fra indsigt og erfaring.  

 

Socialrådgivere er indlejret i organisationer - ofte en 

afdeling i en kommune. Organisationer former og 

oversætter loven og andre kilder for at angive 

retningen for socialarbejderes beslutninger. 

Organisationen sørger for at fordele ressourcer og 

autoritet, og overvåger deres medlemmer 

handlinger. Dette sidste element er et centralt fokus 

inden for New Public Management, der dog ser ud til 

at blive forandret som følge af evalueringer, der 

peger på forøgede omkostninger og utilsigtede 

konsekvenser for de deraf afledte praksisser. 

 

Umiddelbare resultater og langvarige virkninger er 

afgørende, når organisationerne og 

socialprofessionelle træffer beslutninger. Gavner det 

borgerne som forventet? Et vigtigt element i løbet af 

de sidste to årtier har været evidensbaserede 

bestræbelser på at vide, hvad der virker. Ofte fulgt 

http://www.forsa.dk/
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op af spørgsmålet om ’for hvem? Og under hvilke 

omstændigheder?  

 

Et afgørende aspekt er, hvordan professionelle og 

organisationer for socialt arbejde kan vide, hvorvidt 

resultaterne af deres arbejde er bedre end den 

sædvanlige behandling. Dette rejser den vigtige 

problematik om, hvordan der kan dannes en 

evidensbaseret eller vidensbaseret lokal praksis. 

 

Disse tre problematikker vil karakterisere 

FORSA/NOUSA konferencen 2016: 

 

 Hvordan kan socialprofessionelle tage 
beslutninger, der gavner individer og samfund? 
Og hvordan kan love og finansielle betingelser 
hindre eller bidrage til at lave relevante 
forbedringer i klienters liv? 

 

 Hvordan kan organisationer for socialt arbejde 
forbedre beslutningstagning i socialt arbejde? 
Hvordan kan de omsætte juridiske – og 
samfundsmæssige diskurser på en måde så de 
matcher socialpolitikkens mål?  

 

 Hvordan opnår socialarbejdere og 
organisationer for socialt arbejde indsigt i, om 
deres indsatser leder til forbedringer? 

 

 Hvordan kan forbedringer blive målt? Og 
hvordan kan erfaringer med evidensbaserede 
metoder bidrage til beslutningspraksisser i 
socialt arbejde? 

Konferencen har til hensigt at tiltrække 

præsentationer, der diskuterer de tre 

problematikker i relation til forskning, praksis, samt 

uddannelse. Der vil blive sat pris på gode eksempler 

på, hvordan uddannelse bidrager til udviklingen af 

socialarbejderes kompetencer 

 

Præliminært program, mere information og 

registrering finder du på hjemmesiden: 

www.nordicsocialwork2016.dk  

 

Konferencen er organiseret af Professionshøjskolen 

Metropol, Institut for Socialt Arbejde 

 

Medlemskab og kontingent af FORSA 

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. 

FORSA sender kontingentopkrævning for 2016 til alle 

medlemmer i slutningen af denne måned. 

Forespørgsler angående kontingent rettes mod 

vores nye sekretariat ved Jane Blaabjerg. Kontakt: 

revisor HD-R: forsa@blaabjergregnskab.dk 

  

http://www.nordicsocialwork2016.dk/
mailto:forsa@blaabjergregnskab.dk
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FORSA-Information:  

Redaktør: Susanne Hornbek (susannehornbek@gmail.com) 

Vedr. spørgsmål til foreningen: Formand Per Westersø (pwe@via.dk) 

www.forsa.dk 

 

 

Kalender 2016 

- 19. april: Bestyrelsesmøde i København 

- 16. -19. juni 2016: FORSA på Folkemødet på Bornholm 

- 3. oktober 2016: FORSA årsmøde afholdes hos AAU i Aalborg 

- 7.-9. november 2016: FORSA Nordisk konference på Metropol i København. 

 

mailto:pwe@via.dk

