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Inddragelse af børn, familier og gravide med stofproblemer har været genstand for opmærksomhed 
socialt arbejde – ikke mindst, når bekymringen for såvel det ufødte som fødte barn er stor, og et 
større tværsektorielt samarbejde etableres af professionelle. Spørgsmålet er, hvordan og hvor 
meget vi inddrager brugere i form af børn, familier og gravide, og hvilken værdi viden fra brugerne 
tillægges, når formålet er støtte, hjælp og beskyttelse. 

Både Børnekonventionen og afgørende viden om den samlede situation fordrer, at relevant, 
specialiseret og sammenhængende hjælp kan tilbydes. Derfor er det vigtigt at løfte blikket og 
fokusere på mulige betingelser for inddragelse og samarbejde. Foredraget præsenterer viden og 
undersøgelser af praksis med afsæt i, at brugerinddragelse er fundamentalt for det tværsektorielle 
samarbejdet mellem socialforvaltninger, relevante samarbejdspartnere og ikke mindst brugerne. 
Gennem to oplæg perspektiverer foredraget spørgsmålet om hvem er eller bør være eksperter på 
området? 

- Vejen til barnet går gennem mor – tvang eller tværdaglig støtte til gravide kvinder med 
stofproblematikker v. Mia Heick 
 

- Former for inddragelse og beskyttelse af udsatte børn og familier v. Liesanth Yde 
Nirmalarajan 

Efter oplæggene er der mulighed for spørgsmål, dialog og diskussion som bidrager til nye 
perspektiver.  

Mia Heick er socialrådgiver med mangeårig erfaring fra det tværfaglige og tværsektorielle arbejde 
med gravide med rusmiddelbrug og har været med til at etablere og udvikle FamilieVinklen i Kabs 
Behandlingscenter. Hun har været afgørende for den danske viden på feltet og bidraget til udvikling 
af samarbejde, høringssvar og udbredt international viden.  

Liesanth Yde Nirmalarajan er adjunkt ved VIA University College, socialrådgiver, cand. soc. i socialt 
arbejde. Han har erfaringer fra bl.a. Børns Vilkår og som konsulent inden for familie- og 
flygtningeområdet og fokus på hvordan inddragelse af børn og unge kan opnå en mere central 
placering. Aktuelt er han tilknyttet et forskningsprojekt, der handler om risikofaktorer og 
beslutningsprocessor i underretninger.  
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