
Ledernetværk

For dig der er leder på 
et socialpsykiatrisk 
tilbud



Socialstyrelsen

Som medlem af ledernetværket vil du bl.a. få:

• Drøftelser af, hvad der er god faglig ledelse

• Viden om recoveryorienterede og rehabiliterende 

indsatser og metoder

• Videndeling om kernelementerne i god faglig 

ledelse, og hvordan man som leder kan styrke sin 

faglige ledelse

• Orientering om den aktuelle udvikling på området 

samt om relevante initiativer og projekter

Netværksmøderne vil blive 

faciliteret af Socialstyrelsen og 

Implement Consulting Group 

med henblik på at bidrage til 

konkret læring på hvert møde.

Deltagelse i 

netværket er gratis!

God faglig ledelse er afgørende for kvaliteten i den sociale indsats for borgere med 

psykiske vanskeligheder. Men hvad er god faglig ledelse? Og hvordan understøttes den? 

For at sætte specifikt fokus på den faglige ledelse i socialpsykiatrien har Socialstyrelsen 

taget initiativ til to ledernetværk målrettet faglig ledelse på botilbud for mennesker med 

psykiske vanskeligheder; et i Østdanmark og et i Vestdanmark.

Netværkene er for dig, der er leder på et socialpsykiatrisk botilbud med eget 

fagligt ledelsesansvar.

Socialstyrelsen nedsætter et landsdækkende 
netværk for faglige ledere, der skal sætte fokus 
på kvalitet i socialpsykiatrien
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Socialstyrelsen

Andet møde afholdes som et heldagsmøde i Aarhus. 

Mødet vil indeholde følgende elementer:

• Velkommen v. Socialstyrelsen
• Oplæg om faglig ledelse i praksis
• Drøftelse af deltagernes eget særlige fokus i den 

faglige ledelse? 
• Aktuelle initiativer på det socialpsykiatriske 

område
• Kerneelementer i faglig ledelse af recovery-

orienteret praksis
• Oplæg om recoveryorientering i kvalitetsmodellen 
• Tak for i dag – og hvad sker der næste gang? v. 

Socialstyrelsen

I den første periode vil netværkene blandt andet blive 

præsenteret for Socialstyrelsens arbejde med at 

udvikle guidelines for god faglig ledelse i 

socialpsykiatrien. I netværkene vil foreløbige udkast 

blive præsenteret, og indholdet vil blive drøftet med 

henblik på kvalificering. 

Der vil blive afholdt to årlige netværksmøder, der vil 

ligge fra klokken 10:00 til 15.00.
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Andet netværksmøde
Mødet afholdes:

Den 12. marts 2020

Kl. 10:00 – 16:00

DGI Huset

Værkmestergade 17

8000 Aarhus C

Tilmelding senest den 27. februar på:

Tilmelding Vestdanmark (Klik her)

Praktiske spørgsmål:

Implement Learning Institute

Ida Esmarch Pedersen, + 4138 0040, 

learn@implement.dk

Faglige spørgsmål kan rettes til Socialstyrelsen

Specialkonsulent i Socialstyrelsen 

Maria Lincke Løkke, + 4193 2426, 

mljo@socialstyrelsen.dk

https://learninginstitute.implement.dk/courses/ledernetvaerk-vest
mailto:learn@implement.dk
mailto:mljo@socialstyrelsen.dk

