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> Hvad

Åben Dialog er en netværksorienteret og helhedsorienteret tilgang, der inddrager aktører  
fra borgerens professionelle og private netværk. Mennesker, som er relevante for borgerens 
aktuelle situation. Tilgangen er baseret på syv principper for hurtig og samtidig indsats i 
forhold til borger og netværk: 1) hurtig hjælp, 2) det sociale netværksperspektiv, 3) fleksibilitet 
og mobilitet, 4) ansvar, 5) psykologisk kontinuitet, 6) tolerance for usikkerhed og 7) dialog. 
Principperne er kort beskrevet på næste side.

> Hvordan 

Åben Dialog understøtter, at man systematisk kommer hele vejen rundt om borgerens  
aktuelle situation. Det kan være tidskrævende. Systematikken i Åben Dialog giver mulighed 
for, at forløbet kan udvikle sig i den retning, som borgeren ønsker, og som der viser sig at  
være behov for undervejs. 

Et forløb starter med en henvendelse fra en borger og en samtale. Herefter udfyldes et 
netværkskort, som hjælper til at identificere og få overblik over netværket. Borgeren beslutter 
selv, hvem i netværket han eller hun ønsker at inddrage. Herefter forberedes forløbet, og første 
netværksmøde holdes som beskrevet i metodemanualen for Åben Dialog (se henvisning).

Et grundelement i Åben Dialog er, at alle udsagn vægtes lige højt. De professionelles rolle er 
ikke at finde løsninger, men at bidrage med faglige perspektiver, som kan supplere borgerens 
eget og resten af netværkets perspektiver. Man kan ikke på forhånd planlægge, hvordan en 
dialog skal forløbe. Samtaler og forløb tager altid udgangspunkt i den aktuelle situation og  
de aktuelle behov. 

Nogle gange viser behovene sig først, når alle i netværket er samlet. Det stiller særlige krav til 
tovholder og mødeleder. Tovholderen er en kontaktperson, der er uddannet til at gennemføre 
Åben Dialog, og som følger borgeren gennem hele forløbet. Tovholderens primære opgave er,  
i samarbejde med borgeren, at planlægge, organisere og arrangere netværksmøder og have 
løbende kontakt med borgeren. Mødelederens ansvar er at lede og styre processen ved 
møderne. Alle beslutninger træffes åbent på mødet sammen med borgeren og netværket. 
Processen gentages ud fra de behov, som viser sig.

Borgeren er selv med til at vurdere, hvornår han eller hun er klar til at slutte forløbet. Forhold 
som  psykisk og fysisk velbefindende, hverdagsaktiviteter, sociale netværk, arbejde, relationer, 
ansvar og pligter kan tages med i vurderingen. 

> Hvorfor 

Ideen i Åben Dialog er, at man ved at understøtte dialogen mellem borgeren og hans eller 
hendes netværk gør det muligt at skabe en forandring hos borgeren og/eller i netværket. 
Systemets dagsorden sættes i parentes, og nærvær, tilstedeværelse og lydhørhed i dialogen  
er i centrum.

Åben Dialog handler om, at det enkelte menneske bliver set, hørt, forstået og anerkendt. 
Herigennem understøttes borgeren i at få adgang til sine egne og netværkets psykologiske 
ressourcer og opnå større bevidsthed. Og netværket får samme indsigt. 
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De 7 principper

Hurtig hjælp knytter sig i særlig grad til akutte kriser i behandlingspsykiatrien. Det bør også ses som et 
grund princip i de situationer, som håndteres i kommunerne. Tanken bag hurtig hjælp er, at det er bedst  
at møde mennesker med et behov umiddelbart, i stedet for at afvente situationen. 

Det sociale netværksperspektiv indebærer, at borgerens familie og øvrige netværk, både det private 
og det professionelle, bliver inddraget aktivt i indsatsen og ved netværksmøderne. 

Fleksibilitet og mobilitet skal sikre, at indsatsen til borgeren til enhver tid tilrettelægges efter de konkrete 
og/eller foranderlige behov, borgeren har.

Ansvar indebærer, at de professionelle (netværksteamet), der er involveret i at planlægge og gennemføre et 
Åbent Dialog-forløb påtager sig ansvaret for at sikre de bedste rammer for mødet (fx at de personer, der bliver 
inviteret til netværksmøderne, også er dem, der har handlekompetencer og tid til seriøst at indgå i forløbet). 
Netværksteamet skal endvidere sørge for, at indsatsen sættes i gang, og at eventuelle beslutninger er 
velbegrundede og kun tages på netværksmøderne.

Psykologisk kontinuitet handler om kontinuitet og sammenhæng. Princippet skal sikre, at netværksteamet 
(mindst en i teamet) følger borgeren gennem hele forløbet. Der skal være en kontinuitet fra møde til møde, 
som sikrer, at fortællinger og beskrivelser i den ene samtale ’tages’ med til næste osv. Den psykologiske 
kontinuitet er ligeledes vigtig i overgangen fra det ene tilbud til det næste eller i samarbejdet med andre 
systemer. Det skaber forudsigelighed og tryghed for borgeren.

Tolerance for usikkerhed skal sikre, at netværksteamet ikke går ind til netværksmøderne som eksperter  
med forudindtagede ideer om, hvad borgerens krise er og skyldes, og hvad løsningen er, så man på forhånd 
sætter en dagsorden for indholdet på netværksmødet. 

Dialog er gennemgribende for tilgangen. Dialog er og skal være omdrejningspunktet for samtalen 
på netværks møderne og ved den løbende kontakt med borgeren. 

Kilde: Åben Dialog Del I – Om tilgangen, s. 3.

Kilde: Åben Dialog Del II – Manual, 2014, s. 28.
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1. Hurtig hjælp
2. Netværksperspektiv

3. Fleksibilitet og mobilitet
4. Ansvar

5. Psykologisk kontinuitet
6. Tolerance af usikkerhed

7. Dialogbasering
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> Læs mere

Åben Dialog Del I – Om tilgangen, 2014. 
Åben Dialog Del II – Manual, 2014. 
Fra værdier til hverdag – Et metodekatalog med fokus på de metoder som anvendes i det 
individuelle samarbejde mellem brugere og medarbejdere i Orion, 2016. 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/metodenbeskrivelse-for-aben-dialog
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/metodemanual-for-aben-dialog



