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I 2017 GIK RÅDGIVNINGSDANMARK fra at 

være et projekt under udvikling hos Socialt 

Udviklingscenter SUS til at få et selvstændigt 

sekretariat med egne lokaler og ny visuel 

identitet. Det var naturligvis en stor milepæl 

for foreningen, som vi markerede ved en 

reception, hvor vi også fejrede de første 

færdiguddannede rådgivningsfaglige auditorer 

og akkrediteringen af de første rådgivninger.  

I alt er det blevet til ni akkrediteringer i 2017  

og seks nye medlemmer. 

Tillykke med akkrediteringen til Bryd 

Tavsheden, Børnetelefonen, GirlTalk, 

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og 

Selvskade, Livslinien, Mødrehjælpen, Sexlinien, 

Startlinjen og Ventilen. Og velkommen til Bedre 

Psykiatri, FBU ForældreLANDSforeningen, 

Kræftens Bekæmpelse, Sjældne Diagnoser, 

Styrelsen for It og Læring og Ulykkes-

PatientForeningen.

FOKUS I 2018
I løbet af året, der er gået, har Rådgivnings-

Danmark arbejdet målrettet på at blive synlig 

på rådgivningsfeltet og på det sociale område 

i det hele taget. Det arbejde fortsætter i 2018. 

Hvis foreningen skal kunne samle, styrke 

og tale den sociale rådgivningsbranche op, 

er det nødvendigt at blive ved med at gøre 

opmærksom på os selv og på rådgivningsfeltet 

generelt. Det gør vi blandt andet ved at 

fortælle om og tilbyde akkreditering, et 

rådgivningsfagligt fællesskab og være fortaler 

for gode rammevilkår for rådgivningsfeltet til 

gavn for slutbrugerne.

Derfor er nye medlemmer og flere akkredi-

teringer også nogle af de store prioriteringer 

i 2018. Og derfor er vi netop nu i gang med 

at udvikle nye medlemstilbud. Blandt andet 

forberedelsesforløb i forbindelse med 

akkreditering, så flere rådgivninger kan få det 

sidste skub og den nødvendige støtte til at 

blive klar til akkreditering. I forlængelse heraf 

vil der i 2018 også blive udviklet en model 

for årlige opfølgninger på akkreditering og 

for gen-akkreditering efter de tre år, som en 

akkreditering gælder. 

En anden stor prioritering i 2018 bliver indsam-

ling af medlemsdata og data om akkreditering. 

Vi kommer til systematisk at registrere fakta 

om medlemsorganisationer, udsende surveys 

om aktuelle temaer og kvantificere dele af alt 

den viden, der akkumuleres i forbindelse med 

akkreditering. Formålet er at blive klogere på 

medlemsorganisationerne, på rådgivnings- 

feltet generelt og på det konkrete arbejde med 

kvalitetsudvikling. Alt den viden kan under-

støtte RådgivningsDanmark i udvikling af 

medlemstilbud, der matcher medlemmernes 

behov, udvikling af akkrediteringsordningen og 

af fortalerfunktionen. Alt sammen med henblik 

på at løfte kvaliteten i rådgivningsfeltet til gavn 

for brugerne.

I 2018 tager vi også for alvor hul på 

foreningens faglige bidrag til rådgivningsfeltet 

med lancering af en række udgivelser. Vi 

lancerer blandt andet retningslinjer om 

tavshedspligt, underretnings- og afværgepligt, 

en vejledning til rådgivninger om den 

nye databeskyttelsesforordning samt et 

inspirationskatalog om brugerevaluering i 

rådgivningstilbud. 

Vi glæder os til at dele de forskellige materialer 

med jer og håber, det kan give inspiration og 

støtte til arbejdet med vores fælles faglige 

udfordringer.

JEPPE KRISTEN TOFT

Bestyrelsesformand i RådgivningsDanmark

FORORD
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FORDELING AF BEDØMMELSER
I forbindelse med akkreditering vurderer RådgivningsDanmarks auditorer, hvorvidt 

rådgivningstilbuddet lever op til en række kriterier inden for kvalitetsmodellens fem temaer med 

følgende bedømmelser: 

• Ingen Uoverensstemmelse 

• Mindre Uoverensstemmelse 

• Større Uoverensstemmelser 

I forbindelse med akkrediteringsnævnets afgørelser har hovedparten af rådgivningstilbuddene 

fået bedømmelsen mindre uoverensstemmelser mellem en og to gange, et enkelt tilbud har 

fået ni mindre uoverensstemmelser, og to rådgivningstilbud har fået bedømmelsen ingen 

uoverensstemmelser på samtlige kriterier. Der er ingen rådgivninger, der har fået bedømmelsen 

større uoverensstemmelse.

De rådgivningstilbud, der af akkrediteringsnævnet har fået bedømmelsen mindre 

uoverensstemmelse, har desuden modtaget en handleplan samt en deadline for, hvornår de skal 

have efterlevet planen. Når handleplanen er efterkommet kan rådgivningerne blive akkrediteret 

af RådgivningsDanmark. 

Overordnet har der været bred spredning på, hvilke kriterier rådgivningerne har fået 

bedømmelsen mindre uoverensstemmelse på. Dog har flere af de mindre uoverensstemmelser 

handlet om kriterie 1 i temaet Faglig tilgang: ”Rådgivningens ydelser skal tage udgangspunkt i en 

beskrevet faglig tilgang, der er vedtaget af øverste ledelse af rådgivningen.” 

Antal afgørelser i akkrediteringsnævnet: 11

Antal positive akkrediteringer: 2

Antal positive betingede akkrediteringer: 9* 

Antal endelige akkrediteringer: 9**

Antal opkvalificeringsforløb: 2*** 

*  Rådgivningerne skal efterleve en handleplan inden for en fastsat tidsperiode for  

at opnå endelig akkreditering. 

**  Ved udgangen af 2017 var to ud af de 11 afgjorte akkrediteringer endnu i proces  

og således ikke endeligt akkrediteret. 

***  Opkvalificeringsforløb tilbydes til de rådgivninger, der selv beder om det eller 

anbefales det af RådgivningsDanmarks auditorer.

AFGØRELSER OM AKKREDITERING 
I 2017
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Anonymiserede eksempler på punkter i handleplaner i forhold til kriterie 1:

• ”Den faglige tilgang skal skriftligt præciseres, og det skal fremgå, hvordan samspillet mellem 

faglig tilgang og værdier forholder sig.”

• ”Organisationen/rådgivningen skal fremsende en beskrivelse af den faglige tilgang til 

RådgivningsDanmarks sekretariat.”

Derudover har flere af de mindre uoverensstemmelser omhandlet kriterie 2 i temaet Værdier, 

etik og lovgivning: ”Betydningen af frivillighed skal indgå i beskrivelsen af værdigrundlaget for 

rådgivninger, der har frivillige rådgivere.”

Anonymiserede eksempler på punkter i handleplaner i forhold til dette kriterie:

• ”Organisationen skal indsende en plan til sekretariatet for at få tilført betydning af frivillighed 

skriftlig til beskrivelsen af værdigrundlaget.”

• ”Nævnet finder ikke, at der i selve værdigrundlaget er skrevet noget om betydningen af 

frivillighed. Rådgivningen skal indarbejde betydningen af frivillighed i værdigrundlaget.”
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Rådgivningen udarbejder en kvalitets- 

beskrivelse ud fra RådgivningsDanmarks 

kvalitetsmodel. 

Et uddannet auditorteam gennemgår 

kvalitetsbeskrivelsen og forbereder besøg 

hos rådgivningen.

Auditorerne tager på besøg og interviewer ledelse, 

ansatte og frivillige samt observerer rådgivning. 

På baggrund af auditorernes rapport træffer  

akkrediteringsnævnet afgørelse om akkreditering. 
 

Hvis rådgivningen lever op til kvalitetskravene,  

bliver den akkrediteret og får RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel. 

Hvis ikke skal rådgivningen genansøge om at blive akkrediteret.

SÅDAN BLIVER EN RÅDGIVNING 
AKKREDITERET

Rådgivnings
Danmarks
KVALITETSMODEL

YDELSEN OG 
MÅLGRUPPEN

FAGLIG
TILGANG

KOMPETENCER

VÆRDIER, 
ETIK OG 
LOVGIVNING

LEDELSE OG 
INDDRAGELSE
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ÅRET DER ER GÅET

Januar 2017

• Velkommen til det nye medlem FBU ForældreLANDSforeningen

• Første akkrediteringsrunde i gang

Februar

• Auditbesøg hos to rådgivninger

Marts

• Auditbesøg hos seks rådgivninger

• Fælles netværksmøde i telefonnetværket og chatnetværket om faste brugere 

• Temadag om brugerevalueringer 

April

• Velkommen til foreningens første støttemedlem, Styrelsen for it og læring

• Møde i akkrediteringsnævnet om afgørelser

Maj

• Sekretariatsleder tiltræder, og sekretariatet overleveres fra SUS 

• Ti rådgivningsfaglige auditorer har gennemført RådgivningsDanmarks 

auditoruddannelse

• Kvalitetsseminar med fokus på brugerevaluering, anonymitet og faglig  

tilgang afholdes

• Generalforsamling afholdes

Juni

• Fælles netværksmøde i telefonnetværket og chatnetværket om rekruttering  

og fastholdelse af frivillige rådgivere 

Juli

Ingen aktiviteter

August

• Startskud på anden runde akkreditering

• Akkreditering af Bryd Tavsheden, Livslinien, Ventilen, Mødrehjælpen, 

Børnetelefonen, Sexlinien, GirlTalk, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse  

og Selvskade

• Lancering af ny hjemmeside 

• Lancering af informationsvideoer om RådgivningsDanmark 

September

• Velkommen til de nye medlemmer Kræftens Bekæmpelse og Sjældne Diagnoser
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• Netværksmøde i chatnetværket om aktuelle emner i chatrådgivningerne

• Reception med fejring af de første akkrediteringer, de nyuddannede 

rådgivningsfaglige auditorer og sekretariatets egne lokaler

Oktober

• Temamøde om underretnings- og afværgepligt i rådgivningstilbud

• Gå-hjem-møde om medlemskab og akkreditering

• Møde i arbejdsgruppe om faste brugere

November

• Velkommen til de nye medlemmer UlykkesPatientForeningen  

og Bedre Psykiatri

• Indlæg af sekretariatsleder i magasinet Danske Kommuner

• Fælles netværksmøde i telefonnetværket og chatnetværket om 

underretningspligt og afværgepligt

• Møde i arbejdsgruppe om brugerevaluering i rådgivningstilbud

• Afholdelse af tre auditdage og to prøveauditdage 

• Midtvejsmøde med oplæg fra VELUX FONDEN

December

• Henvendelse til Justitsministeriet med opfordring til øget fokus på foreningers 

implementering af databeskyttelsesforordningen

• Møde i akkrediteringsnævnet om afgørelser

• Temamøde 1 om databeskyttelsesforordningen 

• Akkreditering af Startlinjen 

Antal medlemmer 2017: 36

Antal akkrediterede 

medlemmer 2017: 9
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RådgivningsDanmark er en brancheforening for sociale, gratis rådgivningstilbud i Danmark.

VISION
RådgivningsDanmarks vision er, at social, gratis rådgivning til mennesker i komplicerede 

livssituationer er let tilgængelig og af højeste kvalitet.

MISSION
RådgivningsDanmarks mission er at styrke medlemmernes organisatoriske og faglige udvikling 

ved at arbejde med fælles kvalitetsstandarder og facilitere videndeling og kvalitetsudvikling 

gennem netværk, faglige arrangementer mv. 

Med en akkrediteringsordning vil RådgivningsDanmark synliggøre og sikre kvaliteten i 

rådgivningsbranchen til gavn for brugere af forskellige typer af rådgivning og andre aktører, der 

beskæftiger sig med rådgivning. 

RådgivningsDanmark vil desuden samle og styrke branchen ved at tale rådgivningsbranchen op 

og ved at varetage fælles faglige og politiske interesser på tværs af branchen.

OM RÅDGIVNINGSDANMARK

Rosenørns Allé 9, 1. sal

1970 Frederiksberg C 

Email: info@raadgivningsdanmark.dk 

Telefon: 61 31 70 28

På www.raadgivingsdanmark.dk

Følg RådgivningsDanmark på LinkedIn og Twitter eller 

tilmeld dig RådgivningsDanmarks nyhedsbrev.

Læs mere
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