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Der har været masser at fejre i 2018, blandt 

andet akkrediteringer og nye medlemmer.

Tillykke med akkreditering til Frivilligcenter 

SR-Bistands gældsrådgivning og social-

juridiske rådgivning, Mødrehjælpens rådgivning 

Holdepunkt, Kræftens Bekæmpelses 

Kræftlinjen og Settlementets socialrådgivning, 

gældsrådgivning og retshjælp. 

Og velkommen i foreningen til otte nye 

medlemmer: Angstforeningen, Børn, Unge 

og Sorg, Depressionsforeningen, Hjerte-

foreningen, Landsforeningen for Børn og 

Forældre, Røde Kors Hovedstaden, Skole 

og Forældre, Ungdommens Røde Kors samt 

et nyt støttemedlem SAND – De hjemløses 

Landsorganisationer. 

2018 har også budt på mange medlems-

arrangementer, blandt andet en række 

temamøder og møder i chatnetværket, 

rådgivernetværket og – det nye – 

ledernetværk. Få det fulde overblik over 

foreningens aktiviteter i 2018 på side 11.

FOKUS I 2019
Vi har det seneste år haft fokus på temaet 

faste brugere i rådgivningstilbud, det vil sige 

brugere, som flere gange dagligt kontakter 

en lang række rådgivninger, men som 

har brug for et andet tilbud. Størstedelen 

af RådgivningsDanmarks medlemmer er 

udfordrede af denne brugergruppe. Vi fort-

sætter arbejdet med dette indsatsområde i 

2019, blandt andet med et temamøde om og en 

guide til arbejdet med denne brugergruppe.

RådgivningsDanmark har nu haft egne 

midler så at sige i to år. Det betyder også, 

at foreningens satspuljebevilling udløber 

ved udgangen af 2019. Vi må nok se i 

øjnene, at foreningen næppe – i hvert 

fald i sin nuværende form – bliver en 

fuldstændig bæredygtig forening i økonomisk 

henseende. Derfor går arbejdet med at sikre 

RådgivningsDanmarks fremtid naturligvis på 

flere ben. 

Fremtidssikring af foreningen

Det har vi taget hul på i 2018 med en model 

for differentierede medlemskontingenter med 

virkning fra 2019. De bredeste skuldre skal 

bære det tungeste læs, så foreningen kan blive 

mere bæredygtig, end den har været hidtil med 

det meget lave kontingent. Her skal der lyde 

en stor tak til opbakningen fra foreningens 

medlemmer, der enstemmigt vedtog modellen 

for kontingentsatser på midtvejsmødet i 

november 2018. Medlemmerne vedtog i samme 

ombæring, at RådgivningsDanmark kan bevilge 

op til to årlige medlemskaber til organisationer 

med små rådgivningsbudgetter. 

Vi planlægger samme øvelse med en model 

for differentieret akkrediteringsgebyr fra 

2020. Prisen for en akkreditering har været 

symbolsk, og det er nødvendigt at nærme 

os kostprisen. Foreningens ambition er 

fortsat, at alle medlemmer skal akkrediteres 

– også de små rådgivninger – derfor har vi 

samtidig etablereret en pulje, så én medlems-

organisation årligt kan søge om tilskud til 

akkreditering. 

Endelig arbejder foreningen på at sikre ny 

ekstern finansiering og har derfor også stort 

fokus på at sikre, at beslutningstagere og 

bevillingsgivere kender RådgivningsDanmark 

og værdien af kvalitetsarbejdet for det sociale 

rådgivningsfelt.

FORORD

Af JEPPE KRISTEN TOFT Bestyrelsesformand i RådgivningsDanmark
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Alle skal kende kvalitetsstemplet 

Som led i at øge kendskabet til Rådgivnings-

Danmarks akkrediteringsordning og kvalitets- 

stempel har vi inviteret fonde og andre 

bevillingsgivere på socialområdet til et kvali-

tetsseminar. Formålet er at klæde dem på til at 

kunne vurdere kvaliteten af rådgivningstilbud, 

og derfor skal de introduceres til kvalitets-

stemplet og kvalitetsstandarderne bag.

I februar gik vi desuden i luften med en kort 

animationsvideo, der illustrerer, hvordan 

bevillingsgivere og beslutningstagere, kan 

anvende RådgivningsPortalen og kvalitets-

stemplet som et effektivt redskab til at finde 

de højt kvalificerede rådgivningstilbud, 

medlemmerne af RådgivningsDanmark driver.  

Endelig har vi fået produceret et postkort 

om RådgivningsPortalen, hvor alle medlems-

organisationernes rådgivningstilbud fremgår. 

Portalen er et nemt redskab for både borgere, 

fagpersoner, bevillingsgivere og frivillige 

rådgivere til hurtigt at få overblik over gode, 

gratis og sociale rådgivningstilbud i Danmark. 

Akkrediteringsordningen under udvikling

2019 bliver et travlt år på akkrediteringsfronten. 

Syv rådgivninger har ved udgangen af 2018 

tilmeldt sig akkreditering i 2019, og jeg ved, at 

RådgivningsDanmarks auditorer ser frem til at 

komme i gang. 

Der bliver masser af viden og hjælp at hente 

for de rådgivninger, der skal i gang, for 2018 

har været præget af videnindsamling fra de 

foreløbige akkrediteringer. På den baggrund 

er der blandt andet udgivet ”Anonymiserede 

akkrediteringsresultater 2016-2018” og 

”Retningslinjer for tildeling, vedligeholdelse 

og tilbagekaldelse af akkreditering”. 

Derudover har de akkrediterede rådgivninger 

evalueret akkrediteringsforløbene – en 

evalueringspraksis vi fortsætter med.

I naturlig forlængelse af videnindsamlingen 

vil der i 2019 være fokus på udvikling af 

akkrediteringsordningen. Det indebærer 

blandt andet en endelig afklaring af, 

hvorvidt rådgivningslignende aktiviteter 

som støtte- og kontaktpersonordninger og 

bisidderordninger også kan akkrediteres efter 

RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel. Det 

er noget, flere medlemsorganisationer har 

efterspurgt.

Forandringer på vej for det frivillige 

sociale område

Sidste kvartal af 2018 bød på flere spændende 

– og udfordrende – nyheder på det frivillige 

sociale område. Etablering af en whistle-

blowerordning for feltet blev en realitet med 

satspuljeaftalen. Vi følger processen tæt og 

har særligt fokus på at sikre, at ordningen 

forankres hos det frivillige sociale område selv.

Endelig blev satspuljen, som vi kender den, 

afskaffet med finanslovsaftalen. Afskaffelsen 

skal genbekræftes efter det kommende 

folketingsvalg, men uanset udfald, er der 

ingen tvivl om, at det frivillige sociale område 

står overfor forandring. RådgivningsDanmark 

følger naturligvis udviklingen tæt, blandt 

andet gennem deltagelse i Dansk Erhvervs 

branchenetværk for frivillige og sociale 

organisationer, så vi kan understøtte 

medlemsorganisationerne i at tilpasse sig de 

nye rammevilkår.

Vi glæder os til at forsætte det stærke, faglige 

fællesskab, vi med RådgivningsDanmark har 

skabt på rådgivningsfeltet.
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FORDELING AF BEDØMMELSER 
I forbindelse med akkreditering vurderer RådgivningsDanmarks auditorer, hvorvidt 

rådgivningstilbuddet lever op til en række kriterier indenfor kvalitetsmodellens fem temaer med 

følgende bedømmelser: 

• Ingen Uoverensstemmelse (OK) 

• Mindre Uoverensstemmelse (MUO)

• Større Uoverensstemmelser (SUO).

I forbindelse med akkrediteringsnævnets afgørelser i 2018 har tre rådgivningstilbud fået 

bedømmelsen mindre uoverensstemmelser og ét rådgivningstilbud har fået bedømmelsen 

ingen uoverensstemmelser. Der er ingen rådgivninger, der har fået bedømmelsen større 

uoverensstemmelse.

De rådgivningstilbud, der af akkrediteringsnævnet har fået mindre uoverensstemmelser, har 

desuden modtaget handleplaner samt deadline for, hvornår de skal have efterlevet planen.  

Når handleplanen er efterkommet, kan rådgivningerne blive akkrediteret af RådgivningsDanmark. 

Ved udgangen af 2018 er samtlige bedømmelser i forbindelse med akkreditering gengivet i 

”Anonymiserede akkrediteringsresultater 2016-2018”. Publikationen ligger på  

raadgivningsdanmark.dk/publikationer.

EVALUERING AF AKKREDITERINGSFORLØB
Rådgivninger, som har gennemgået et akkrediteringsforløb, får tilsendt en evaluering. Formålet 

med evalueringen er at forbedre akkrediteringsordningen, så det bliver så relevant og udviklende 

et forløb som muligt for både medlemmer og auditorer. 

RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning er blevet evalueret af 12 ud af de 13 rådgivninger, 

der siden oktober 2016 og frem til udgangen af 2018 har gennemgået en akkreditering. 12 ud af 

12 rådgivninger vurderer akkrediteringsordningen som ”virkelig god” eller ”god”. 

Antal afgørelser i akkrediteringsnævnet: 4

Antal positive akkrediteringer: 1

Antal positive betingede akkrediteringer*: 3 

Antal endelige akkrediteringer: 4

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

at opnå endelig akkreditering.

AFGØRELSER OM AKKREDITERING 
I 2018
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Øget kvalitet er en direkte konsekvens af akkreditering

Størstedelen af de akkrediterede rådgivninger oplever, at akkrediteringsforløbet har medført øget 

kvalitet i deres rådgivning.

Vurderer du, at akkrediteringsforløbet har medført øget kvalitet  

i jeres rådgivning?

I høj grad  4

I nogen grad 5

I mindre grad 3

Slet ikke 0

Ved ikke 0

Total 12

7 ud af de 12 rådgivninger svarer, at akkrediteringen har ført til nye tiltag eller ændringer i 

rådgivningen. Blandt andet nye tiltag i forhold til anvendelse af brugerevaluering, fokus på 

uddannelse og supervision samt udarbejdelse af materiale til frivillige.

11 af de 12 rådgivninger vil ”helt sikkert” anbefale andre at blive akkrediteret. 1 rådgivning vil 

”måske” anbefale akkreditering til andre og uddyber, at det er en krævende proces, der kræver, at 

organisationen kan afsætte tid og ressourcer til arbejdet.

Her er der plads til forbedringer

Overordnet vurderer rådgivningerne auditdagen, auditrapporten og handleplanen meget positivt, 

herunder auditorernes indsats og kompetencer samt kvaliteten af auditrapporten. Evalueringen 

giver dog anledning til et skærpet fokus på enkelte dele af akkrediteringsforløbet.

Rådgivningerne giver udtryk for at have brug for et bedre overblik over akkrediteringsforløbets 

tidsplan og mere tydelighed omkring, hvordan auditdagen konkret kommer til at forløbe, og 

hvordan de skal arbejde med handleplanen efterfølgende. Derfor var der blandt andet fokus 

på rammesætning af auditdag på auditorernes efteruddannelses dag i juni 2018, ligesom 

formidlingen af akkrediteringsforløbet er blevet skærpet, herunder arbejdet med handleplanen. 

RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel består af fem temaer med tilhørende kriterier. Faglig 

tilgang er et af de temaer, som flest rådgivninger giver udtryk for at have svært ved at forstå, 

og som flest rådgivninger får kritik i forbindelse med. På baggrund af evalueringen har 

RådgivningsDanmark derfor præciseret dette og flere temaer og de tilhørende kriterier i den nye 

version af kvalitetsmodellen og dens vejledning i samarbejde med auditorerne. 
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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

YDELSE OG 
MÅLGRUPPE

FAGLIG 
TILG ANG OG 
MET ODE

KOMPETENCER

VÆRDIER, 
ETIK OG 
LOVGIVNING

LEDELSE OG 
INDDR AGELSE
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EVALUERING AF ARRANGEMENTER

Siden maj 2018 har RådgivningsDanmark evalueret samtlige arrangementer, det vil sige 

temamøder, netværksmøder og kurser. Ni arrangementer er blevet evalueret i 2018. 

Medlemsarrangementerne bliver overordnet vurderet meget positivt. På en skala fra 1-5, 

hvor 1 er ”Arrangementet var slet ikke godt”, og 5 er ”Arrangementet var rigtigt godt” vurderer 

deltagerne gennemsnitligt arrangementer til at ligge på 4,3. Deltagerne vurderer også i høj grad 

arrangementer til at være relevante. På en skala fra 1-5, hvor 1 er ”Slet ikke relevant”, og 5 er 

”Meget relevant”, vurderer deltagerne arrangementer til at ligge på 4,4. 

1 2 3 4 5

Slet ikke godt Rigtigt godt

HVORDAN VURDERER DU SAMLET SET ARRANGEMENTET?

1 2 3 4 5

Slet ikke 

relevant

Meget 

relevant

HVOR RELEVANT VAR ARRANGEMENTET FOR DIG OG DIN ORGANISATION?
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FAKTA OM RÅDGIVNINGSDANMARKS 
MEDLEMMER 

Note: RådgivningsDanmarks medlemmer, ekskl. støttemedlemmer, ved udgangen af 2018. 

Hvert år kontakter hundredtusindvis af mennesker de gratis, sociale rådgivningstilbud i Danmark. 

Desværre er det ikke alle, der får svar, da nogle rådgivningstilbud får flere henvendelser, end de 

kan besvare.  

Note: 36 medlemmer har besvaret dette spørgsmål. Tallene er baseret på en spørgeskemaundersøgelse 

blandt RådgivningsDanmarks medlemmer. Svarene er indsamlet i perioden oktober til november 2018.

Besvarede henvendelser er defineret som antallet af chat-, sms-, telefonsamtaler og/eller samtaler ved frem-

møde, brevkasse og video, der har fundet sted i rådgivningen indenfor det seneste år. 'Anden vis' dækker 

over: brevkasse: 6 %, sms: 5 %, video: 0,1 %.

43
medlemmer

driver
i alt

67
rådgivningstilbud
– på flere adresser

Medlemmerne af RådgivningsDanmark 
besvarede samlet mere end 264.000 
henvendelser i 2017. 

60% af henvendelserne blev besvaret 
over telefon.

60%
17%

12%

11%

Telefon
Chat
Fysisk møde
Anden vis
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RÅDGIVNINGSDANMARKS 
ÅRSREGNSKAB 2018

RådgivningsDanmark havde i 2018 indtægter for 2.860.778 mio. kroner, hvoraf hovedparten 

kom fra satspuljen. Størstedelen af indtægterne anvendes til at sikre, at foreningen kan levere 

værdi til medlemsorganisationerne blandt andet i form af drift af akkrediteringsordningen, 

formidling målrettet medlemsorganisationerne og eksterne interessenter og afholdelse af 

medlemsaktiviteter, som netværks- og temamøder. RådgivningsDanmarks samlede udgifter er på 

2.860.778 mio. kroner, hvilket betyder, at foreningen går ud af 2018 uden overskud, idet der ved 

årsskiftet overførtes ubrugte driftsmidler på i alt 930.302 kr. til 2019.

Udgifter i %

Årsværk
Drift af sekretariat
Kommunikation og udvikling
Medlemsaktiviteter
Akkreditering
Projekt SocialBar

Indtægter i %

Driftsstøtte
Akkreditering
Medlemskontingenter
Andet, herunder konsulent- 
ydelser og deltagergebyr
Fondsmidler til SocialBar

62%

13%

8%

11%
5%

91%

1% 1%6% 1%

1%
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RÅDGIVNINGSDANMARKS MEDLEMMER
(FEBRUAR 2019)
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ÅRET DER ER GÅET

Januar 

• Velkommen til de nye medlemmer: Angstforeningen, Hjerteforeningen  

og Ungdommens Røde Kors

• Netværksmøde i chatnetværket om nærvær og varme i skriftlig rådgivning

• Møde i arbejdsgruppe om faste brugere.

Februar

• Temamøde 2 om databeskyttelsesforordningen 

• Akkreditering af Settlementets socialrådgivning, gældsrådgivning og retshjælp

• Gå-hjem-møde om medlemskab og akkreditering.

Marts 

• Møde i telefonnetværket om samtalemodeller

• Velkommen til de nye medlemmer: Børn, Unge & Sorg samt Skole og Forældre.

April

• Lancering af ”Vejledning om databeskyttelsesforordningen og -loven”

• Sekretariatet flytter i nye lokaler

• Lancering af ”Retningslinjer om tavshedspligt, underretnings- og afværgepligt”.

Maj

• Kvalitetsseminar 2018

• Generalforsamling 2018

• Gå-hjem-møde om medlemskab og akkreditering 

• Fælles netværksmøde i telefonnetværket og chatnetværket om begrebet skam 

• Strategiworkshop for RådgivningsDanmarks bestyrelse og sekretariat.

Juni

• Lancering af ”Inspirationskatalog om brugerevaluering i rådgivningstilbud”

• Deltagelse på Folkemødet på Bornholm

• Uddannelsesdag for auditorer 

• Medlemssurvey om faste brugere udsendt.

Juli

• Sommerferie.

August

• Første møde i ledernetværk – forventningsafstemning og ønsker til netværket

• Nævnsmøde i akkrediteringsnævnet

• Møde i rådgivningsnetværket om ledelse af frivillige

• SocialBar hos RådgivningsDanmark.



ÅRSBERETNING 2018

RÅDGIVNINGSDANMARK

12

September

• Temamøde om brugerregistrering

• Lancering af RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel version 2.0

• Lancering af ”Guide til etablering af klageadgang til brugere"

• Velkommen til det nyt støttemedlem: SAND – De hjemløses 

Landsorganisationer.

Oktober 

• Årlig medlemssurvey udsendt

• Akkreditering af Kræftens Bekæmpelses rådgivning Kræftlinjen

• Workshop om brugerevaluering

• Møde i chatrådgivningsnetværket – sparringsmøde med åben dagsorden.

November

• Indlæg i Altinget: civilsamfund: ”Whistleblowerordning: Giv ansvaret til den 

frivillige sociale sektor”

• Midtvejsmøde 2018 

• Interview i P4 København - Er der for mange rådgivningstilbud?

• Akkreditering af Mødrehjælpens rådgivningstilbud Holdepunkt 

• Bidrag til Altinget: civilsamfundets videnscenter: ”5 gode råd til frivilliges 

rådgivning af sårbare grupper” og ”Tjekliste: Det skal I have styr på, når I  

giver råd til mennesker med ondt i livet”

• Introducerende kursus i Excel

• Lancering af nye funktioner for medlemmer på raadgivningsdanmark.dk

• Lancering af LinkedIn-gruppen ”Fagligt forum for RådgivningsDanmarks 

medlemmer”

• Møde i ledernetværket – Hvordan forstår vi ledelse?

• Skriveværksted om kvalitetsbeskrivelse

• Velkommen til de nye medlemmer: Depressionsforeningen, Landsforeningen 

for Børn og Forældre samt Røde Kors Hovedstaden.

December

• Laura Lindahl (LA) besøger sammen med sekretariatschef Trine Nyby to 

medlemsorganisationer 

• Gå-hjem-møde om akkreditering

• Møde i rådgivernetværket om omsorgstræthed 

• Markedsføring af RådgivningsPortalen i KL’s nyhedsbrev til Social- og 

Sundhedsdirektører.

Antal medlemmer 2018: 45 · Antal akkrediterede rådgivningstilbud: 19
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RådgivningsDanmark er en brancheforening for gratis, sociale rådgivningstilbud i Danmark. 

Foreningen repræsenterer mere end 47 organisationer, der samlet driver mere end 70 

rådgivningstilbud.

VISION
RådgivningsDanmarks vision er, at gratis, social 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

FIND ET 
KVALIFICERET 
RÅDGIVNINGS-
TILBUD
På RådgivningsPortalen findes 

en oversigt over gode, gratis og 

sociale rådgivningstilbud i Danmark.

radgivningsportalen.dk
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