FORSA-Information
Formanden har ordet…
Jeg havde som formand fornøjelsen af at møde de andre
nordiske formænd (Norge, Island, Sverige og Finland) i

FORSA Danmark er en del

november 2017, hvor FORSA Danmark var vært for et Nordisk

af FORSA Norden.

seminar. Formålet var at drøfte, hvordan forskning i socialt

Foreningen har følgende

arbejde udvikler sig i de forskellige lande, og hvordan det

formål:

nordiske FORSA-samarbejde kan forme sig i fremtiden. Det blev
et lærerigt møde, hvor jeg fik mulighed for at sætte FORSA
Danmark i et for mig nyt perspektiv.

- at fremme og forbedre
vilkårene for forskning og
viden i socialt arbejde

Danmark halter stadig en smule bagud i forhold til de andre
nordiske lande, men alligevel har forskning i socialt arbejde
siden 1990´erne udviklet sig eksplosivt (Uggerhøj og Ebsen,
2014) og ikke kun som element i evalueringerne, udviklingen og
kvalificeringen af socialt arbejde. Traditionelle sociologiske og
politologiske forskningsdiscipliner har også trængt sig på, som
forskning der står udenfor det sociale arbejde og kigger ind.

- At arbejde for
formidlingen af viden,
erfaringer og resultater
mellem forskning,
uddannelsesmiljøer og
socialt arbejde i praksis

Forskning som måske både provokerer og imponerer, men som i

- arbejde for publicering og

højere grad kvalificerer de traditionelle professioner fremfor at

anden formidling af

søge

den

kritiske

både

realistiske

og

konstruktive

forskning i socialt arbejde

anvendelsesorienterede tilknytning til praksis, der udspringer af
socialt arbejdes forskellige videnskilder (Ibid.) og normative

- At fremme et

tilgange i bestræbelserne på at skabe sociale forandringer og en

internationalt samarbejde

forbedret praksis. Politisk er der samtidig et øget pres på

om forskning og udvikling i

tilvejebringelsen og anvendelsen af evidensbaserede metoder,

socialt arbejde

hvor målet er, at en større del af det pædagogiske og sociale

www.forsa.dk
arbejde baseres på metoder med dokumenteret effekt. En tilgang til praksis, der kan kritiseres for ikke i
tilstrækkelig grad at interagere med den konkrete kontekst, borgernes særegenhed og deltagelse.
Hvor FORSA Danmark har orienteret sig mod en bred vifte af professioner, forskningsgrene og
genstandsfelter i socialt arbejde, synes FORSA i flere af de andre nordiske lande at være tættere knyttet
til praksis. Det centrale er her, at forskning samarbejder med praksis på måder, der skaber de bedste
betingelser for, at både praksis og forskning i socialt arbejde udvikler sig i bestræbelserne på forbedret
praksis og sociale forandringer for de mest udsatte medborgere (Marthinsen, 2012; Julkunen, 2012;
Marthinsen, 2016; Uggerhøj, 2016). Uggerhøj og Ebsen (2014) beskriver, hvordan det i Danmark på
trods af den markante udvikling af forskning i socialt arbejde ikke er ensbetydende med, at
forskningen bliver anvendt i praksis, og at praksis af den grund heller ikke bliver forbedret.
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”Der er en risiko for, at forskningen retter sig ind mod de fag og institutter, der bedriver den, og i bedste fald får
betydning for socialrådgiver- og pædagoguddannelserne, og dermed indirekte kommer til at påvirke praksis. Det
er også muligt, at forskningen kan medvirke til at kvalificere sociologer, statskundskabsfolk og lignende.”
(Uggerhøj og Ebsen, 2014 s. 12)
Supplerende til denne beskrivelse kan tilføjes en kommentar, som jeg modtog fra en deltager ved mit
første FORSA årsmøde som formand. Vedkommende syntes, at årsmøderne havde udviklet sig til en
”billig” form for efteruddannelse af underviserne på professionsuddannelserne, hvor det var svært at
få øje på interaktionen mellem forskning og praksis. I FORSA Danmark har vi en vigtig rolle som
formidler af forskning, så forskningsresultaterne når længere ud end de traditionelle videnskabelige
formidlingsformer. Hvorfor der altid vil være et element af vidensoverførelse forbundet med FORSA´s
aktiviteter. Men kommentaren rejser sammen med risikoen ved de traditionelle professioners
forskningsformer i socialt arbejde, presset fra kravet om og kritikken af evidensbaserede metoder
spørgsmålet, om det er ved at være tid til, at FORSA Danmark præciserer nødvendigheden af at skabe
tættere samarbejde mellem praksis og forskning i socialt arbejde på en række områder, hvor behovet
for sociale forandringer og forbedret praksis trænger sig på. Og ikke mindst formidlingen af de
praksisforskningsaktiviteter, partnerskaber og udviklingen af både praksis og forskning, der allerede
eksisterer.
Dette spørgsmål vil komme til at præge FORSA Danmarks aktiviteter i 2018. Hvor vi håber, at I som
både som individuelle og institutionsmedlemmer vil bidrage med jeres kommentarer til dette tema
enten direkte til bestyrelsen, på de sociale medier eller på nogle af de aktualitetsforedrag, der vil løbe af
stablen i løbet af året. Bestyrelsen inviterer samtidig en kreds af tidligere formænd og
bestyrelsesmedlemmer, institutions- og individuelle medlemmer, forskere, undervisere og praktikere
til et Symposium d. 30. august 2018 i Århus, hvor netop dette tema vil blive omdrejningspunktet for
vores diskussioner. Ønsker du at bidrage til dette Symposium, så skriv til formanden på
vibekebak@socsci.aau.dk. Jeg ser meget frem til at høre, hvad I som medlemmer mener om det
landskab, der tegner sig omkring forskning i socialt arbejde, interaktionen mellem praksis og forskning
og behovet for en tættere sammenhæng mellem FORSA og forskellige praksisforskningsmiljøer.

Af Vibeke Bak Nielsen,
Formand for FORSA
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Gå-hjem-møder i FORSA
Af Stella Mia Sieling-Monas
Fredag den 4. maj 2018 afholdt Stella Mia Sieling-Monas oplæg om sin Ph.d.-afhandling på Aalborg
Universitet. Projektet bygger på en evaluering af sygedagpengeindsatsen, som belyser effekterne af to
konkrete beskæftigelsesrettede tilbud til sygemeldte og samtidig stiller skarpt på, hvordan man kan
forstå og forklare disse virkninger. Omdrejningspunkterne er sagsbehandlernes arbejde i jobcentrenes
sygedagpengeenheder og de rammer, som dette arbejde udfolder sig under, herunder relationen til
borgere og samarbejdet med private aktører. FORSA siger tak for en rigtig spændende eftermiddag til
de fremmødte forskere, praktikkere og studerende. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med
Socialrådgiveruddannelsen ved AAU, som blandt andet bød på frokost og kaffe ved arrangementet. Vi
siger tak for det gode samarbejde.
Torsdag d. 28.juni kl.13.00-15.30 afholder Randers kommune og Foreningen FORSA (Forskning i
socialt arbejde) et aktualitetsforedrag, hvor de inviterer medarbejderne i Randers Kommunes
Familieafdeling og Jobcenter. Temaet er her ”Relationer i socialt arbejde med familier, børn og unge.”
Foredraget vil blive afholdt på Laksetorvet lok. D.2.58.
Tilmelding til Lene.moller@randers.dk senest d.10.6.2018.
Mandag den 11. juni kl. 16.00-17.30 afholder Ph.d.-studerende Eva Hoffmann oplæg om bruger- og
borgerinddragelse og sætter et særligt fokus på betydningen af pårørendes kompetencer, når den ældre
borger indlægges akut på hospitalet – et højaktuelt emne for både det sundhedsfaglige felt, og det
pædagogiske og socialfaglige felt. Det foregår på UC SYD, Campus Aabenraa, Campus Alle 20, 6200
Aabenraa
Tirsdag den 12. juni kl. 16.00-17.30 gentages ovenstående arrangement, denne gang hos UC SYD,
Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Øst. Eva holder et oplæg om sin nuværende forskning og
den igangværende Ph.d, og vil efterfølgende gerne involvere deltagerne i en praksisnær drøftelse af
begreber som klientkompetencer, forhandling, og adgang til velfærdsydelser.
For tilmelding og yderligere informationer om praktiske forhold, kontakt Tina Harlev Nielsen på mail
thar@ucsyd.dk. Deadline for tilmelding til begge dage er den 8. juni 2018 kl. 15.
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FORSA på Folkemødet 2018
Af Stella Mia Sieling-Monas
Som i de foregående år vil FORSA være at finde blandt de mange andre samfundsmæssigt
interesserede aktører på årets Folkemøde på Bornholm i juni 2018. Som noget nyt vil vi ikke længere
deltage som del af det hedengangne ”Stop Fattigdom Netværk”, som vi ellers har samarbejdet med
siden 2015. I stedet vil vi fokusere på at sætte en mere specifik FORSA-orienteret dagsorden og sørge
for at repræsentere foreningen ved relevante debatter og arrangementer på socialområdet. Vi skal
besøge samarbejdspartnere og institutionsmedlemmer, hverve medlemmer og uddele materiale – og vi
hører meget gerne fra venner og medlemmer af foreningen, som kunne være interesserede i at møde os
eller i at samarbejde omkring et arrangement eller en debat. Kontakt formand Vibeke Bak Nielsen på
vibekebak@socsci.aau.dk.

Nordisk FORSA/NOUSA Konference 2018
Af Stella Mia Sieling-Monas
Tema: ”Power and Social Work”
FORSA Nordic og NOUSA afholder nordisk konference for forskning i socialt arbejde 21.-23. november
2018 på Helsinki Universitet. Temaet for konferencen er i år ”Power and Social Work”, et tema som vi i
bestyrelsen oplever, taler godt ind i vores eget nationale årsmøde, som sætter spot på
brugerperspektiverne i socialt arbejde.
Konferencehjemmesiden

findes

her,

hvor

også

de

to

første

keynotes

er

offentliggjort:

https://www.helsinki.fi/en/conferences/nordic-social-work-conference. Vi glæder os til at se mange
gode danske bidrag på konference og vi forventer selv i den danske bestyrelse at byde ind med en
workshop. Mere information herom følger.

FORSA årsmøde 2018
Af Anne Mette Carlslund og Stella Mia Sieling-Monas
Tema: ”Borgerstemmer på social- og sundhedsområdet”
I såvel det sociale arbejde som på sundhedsområdet kan der for tiden spores en stigende interesse for
borger- og brugerperspektivet. Dette sker inden for både forskning i børn og unge, socialt udsatte
grupper og borgernes kontakt med sundhedssystemet. Spørgsmålet er, hvad denne tendens udspringer
af, og hvilke perspektiver der ligger i det for både forskning, uddannelse og praksis.
Samfundsmæssigt og socialpolitisk er inddragelse af borgeren et centralt omdrejningspunkt. Vi ser
eksempler på børneområdet, hvor fokus er styrkelsen af inddragelsen af børn og unge i deres egen sag.
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Et andet perspektiv i det praktisk sociale arbejde er centreret om at ansvarliggøre den udsatte voksne
borger i forhold til eget liv. Spørgsmålet er i denne forbindelse, om borgerperspektivet og inddragelsen
udfordres af forskellige værdier om, hvad der vil være det rigtige og det bedste for den enkeltes liv i en
given situation.
Inddragelsen af borgernes stemmer i velfærdsprofessionelt arbejde rummer således både tradition og
en række potentialer, men rejser også en række spørgsmål og praksis- og forskningsetiske spørgsmål,
som handler om, hvordan disse borgerstemmer kommer til orde, og om hvordan inddragelse af
borgerperspektivet hænger sammen med de rammebetingelser, der stilles til rådighed for arbejde på
social- og sundhedsområdet. Vi vil på FORSA’s årsmøde i Kolding følge denne tendens og kaste lys på
både de overordnede udviklingstendenser og forklaringer, samtidig med at vi inviterer til oplæg og
dialog omkring konkrete projekter, som har arbejdet ekstraordinært fokuseret med inddragelsen af
borgerperspektivet.

Vi vil gerne i bestyrelsen opfordre både enkelte medlemmer og institutionsmedlemmer til at byde ind
på temaer med forslag eller idéer, hvad enten det angår ønsker til oplæg eller præsentationer af
relevante projekter. Kontakt bestyrelsesmedlem Anne Mette Carlslund på mail: AMC@ucc.dk
Årsmødet afholdes i Kolding den 01. oktober 2018. Se det foreløbige program på vores hjemmeside, og
følg med på Facebook for løbende opdateringer og frigivelse af navne på keynotes, indhold, oplæg, mv.
for løbende information om årsmødet, se her: http://forsa.dk/det-sker-her/forsa-aarsmoede-2018/

Kontingentsatser 2018:
Studerende & pensionister: 250 kr.
Individuelle medlemmer: 500 kr.
Institutionsmedlemmer: 4000 kr.
FORSA Kalender 2018:

FORSA-Information:

23. maj: FORSA bestyrelsesmøde

Redaktør: Katrine Sjørslev Nielsen
(aksn@cafa.dk)

14.-17. juni: FORSA på Folkemødet

Vedr. spørgsmål til foreningen:
28.juni: Aktualitetsforedrag i Randers

Formand Vibeke Bak Nielsen

30.-31. august: FORSA Symposium

(vibekebak@socsci.aau.dk)

01.oktober: FORSA årsmøde i Kolding
21.-23. november: Nordisk konference Helsinki
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