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FORORD

For RådgivningsDanmark har 2020, som for alle 

andre, været et år præget af COVID-19, skiftende 

restriktioner og de mange nedlukninger af landet. 

Det har krævet stor fleksibilitet og kreativitet af 

vores medlemmer. I foråret gennemførte vi en 

survey, som viste, at hele 93 % af foreningens 

medlemmer havde været nødt til at tilpasse 

deres tilbud for at kunne forblive tilgængelige for 

deres respektive målgrupper. Nogle har kæmpet 

med at kunne dække vagtplaner og besvare alle 

henvendelser fra rådsøgende, og mange har 

for første gang prøvet kræfter med rådgivning 

hjemmefra. 

Heldigvis har noget også været, som det plejer. 

RådgivningsDanmark har således fortsat sin 

medlemsvækst, og vi har i 2020 sagt velkommen 

til Dansk Stalking Center, CARITAS Danmark og 

Spillemyndigheden. Det betyder, at foreningen 

ved årets udgang havde 55 medlemmer.

AKTIVITETER PRÆGET AF CORONA
Som brancheforening måtte vi også tilpasse 

vores aktiviteter i lyset af COVID-19. For at 

understøtte vores medlemmer udgav vi blandt 

andet nye publikationer om etablering af 

hjemmerådgivning og gode råd til supervision 

online. Derudover gjorde vi vores publikationer 

tilgængelige for alle, så ikke-medlemmer, 

der måtte oprette nye rådgivningstilbud 

som konsekvens af pandemien, kunne bruge 

publikationerne i kvalitetssikringen af deres 

tilbud. Af samme grund udarbejdede vi en lille 

serie gratis guides, som introducerer de helt 

centrale temaer på rådgivningsområdet henvendt 

til nystartede rådgivningstilbud. 

Et vigtigt fokusområde i 2020 har været at 

fastholde og styrke det rådgivningsfaglige 

fællesskab, så medlemmer på tværs af landet 

drager optimal nytte af foreningens mange 

medlemstilbud. Og medlemmerne har haft 

stort behov for videndeling og sparring – 

ikke mindst grundet konsekvenserne af 

pandemien. Der er afholdt hele 17 forskellige 

medlemsarrangementer såsom netværksmøder, 

kurser og temamøder, og tilslutningen til 

arrangementerne har været stor på trods af, at  

vi måtte flytte mange af dem online.

AKKREDITERING OG GENAKKREDITERING
På grund af COVID-19 og restriktionerne blev en 

del akkrediteringsforløb udskudt eller forsinket 

i 2020. Alligevel kunne vi sige tillykke til fem 

organisationer med rådgivningstilbud, som blev 

akkrediteret i løbet af året. Det gælder Forældre 

og Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød, 

Det Nationale Sorgcenter, Alkohol og Samfund, 

headspace og LGBT+ Danmark. 

Samtidig har foreningen for første gang prøvet 

kræfter med genakkrediteringer, da de første 

medlemmers akkrediteringer udløb i sommeren 

2020. Konceptet for genakkrediteringerne er 

afprøvet ved de syv genakkrediteringsforløb, 

der startede op i 2020, og når alle syv forløb 

er færdige i løbet af 2021, vil konceptet blive 

tilpasset på baggrund af en samlet evaluering.

Vi har i løbet af året kunne sige tillykke til GirlTalk 

og LMS – Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser 

og Selvskade, der begge har rådgivningstilbud, 

som blev genakkrediteret i 2020. Derudover var 

fem medlemsorganisationer ved årets udgang i 

gang med en genakkrediteringsproces. I løbet af 

året gav akkrediteringsnævnet desuden afslag på 

to akkrediteringer, og i begge tilfælde er der nu 

planer for nye forløb.

Ved udgangen af året var 31 rådgivningstilbud 

forankret i 23 medlemsorganisationer således 

akkrediteret!
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ØKONOMISK TRYGHED OG NYE TILBUD
Med 2020 tog foreningen hul på det første år af 

en ny fireårig driftsbevilling fra udmøntningen 

af reserven efter satspuljen. Den nye bevilling 

har givet foreningen mulighed for at udvide 

sekretariatet, så det ressource- og kompetence-

mæssigt kan understøtte og servicere det stadigt 

stigende antal medlemmer og akkrediteringer. 

Det betyder også, at vi har haft mulighed for at 

udvikle nye medlemstilbud. Et rigtigt spændende 

nyt tilbud, som vi nu kan tilbyde vores 

medlemmer (og andre), er rådgivningsfaglige 

kurser. De to første kurser med fokus på 

rådgivningsfaglige metoder blev afholdt i 2020, 

og vi glæder os til at udbyde og udvikle på 

kurserne fremover.

Samtidig har vi kunnet igangsætte flere større 

projekter. I 2020 startede vi f.eks. et projekt, 

som skulle undersøge udfordringer ved bruger-

evaluering på tværs af feltet og identificere 

mulige fælles løsninger. Resultatet af projektet 

vil blive præsenteret i løbet af 2021 i både 

publikationer og til arrangementer.

FOKUS I 2021 
I 2021 vil vi fortsat bestræbe os på at bringe vores 

medlemmer sammen om fælles dagsordener og 

tage initiativ til undersøgelser af tværgående 

udfordringer og fælles løsninger. 

RådgivningsDanmark vil også fortsat have 

fokus på at understøtte medlemmernes 

kvalitetsarbejde og på en fortsat udvikling og 

professionalisering af akkrediteringsordningen. 

Blandt andet vil vi udvikle et GDPR-adfærds-

kodeks for branchen, som medlemmer kan 

tilslutte sig ifm. akkreditering. Kodekset skal 

gøre det nemmere for medlemmerne at forstå 

og efterleve lovgivningen på området, ligesom 

det vil fungere som en vidensopsamling for best 

practice på området. 

Derudover vil vi arbejde målrettet på at synlig-

gøre det rådgivningsfaglige fællesskab, og det 

fælles arbejde med kvalitet - også eksternt. Vi vil 

f.eks. afholde den første af forhåbentligt mange 

rådgivningsfaglige årskonferencer. Konferencen, 

som er for medlemmer og rådgivningsfeltets 

interessenter, afholdes i efteråret og vil have 

fokus på viden og virkning på rådgivningsfeltet. 

Derudover planlægger vi en række kommunika-

tionsinitiativer, som skal bidrage til at skabe 

synlighed og opbakning til foreningen og 

rådgivningsfeltets indsats. 

I skrivende stund er der netop trådt en ny 

bekendtgørelse i kraft, som stiller krav om, at 

ansøgere til en pulje under Socialstyrelsen skal 

have et akkrediteret rådgivningstilbud for at opnå 

tilskud. Det er en vigtig milepæl for foreningen! 

Vi håber, at vi med en øget synlighed omkring 

vores kvalitetsstempel og akkrediteringsordning 

også fremover vil se endnu flere bevillingsgivere 

og offentlige aktører, som stiller lignende krav til 

gavn for de rådsøgende, når de uddeler midler.

Endelig vil 2021 forhåbentlig blive året, hvor vi 

igen vender tilbage til en mere almindelig hverdag 

på den anden side af coronapandemien. 

Vi glæder os i hvert tilfælde til at forsætte det 

gode samarbejde med medlemsforeninger og 

samarbejdspartnere i 2021.

JEPPE KRISTEN TOFT 

Bestyrelsesformand i RådgivningsDanmark
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FORDELING AF BEDØMMELSER 
I forbindelse med akkreditering vurderer RådgivningsDanmarks auditorer, hvorvidt rådgivnings-

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

bedømmelser: 

• Ingen Uoverensstemmelse (OK) 

• Mindre Uoverensstemmelse (MUO) 

• Større Uoverensstemmelser (SUO) 

I forbindelse med de syv endelige akkrediteringer i 2020 er der givet to større og 18 mindre uoverens-

stemmelser. Ved de to afslag på akkreditering er der givet fem større og 18 mindre uoverens-

stemmelser. To rådgivninger er gået igennem uden uoverensstemmelser. 

De rådgivningstilbud, som akkrediteringsnævnet har givet mindre eller større uoverensstemmelser, 

har desuden modtaget handleplaner med deadlines for, hvornår de skal have efterlevet planen. Når 

handleplanen er efterlevet, kan rådgivningerne blive endeligt akkrediteret af RådgivningsDanmark. 

Ved årets udgang arbejdede fem rådgivningstilbud på deres handleplaner med henblik på en endelig 

akkreditering i 2021.

EVALUERING AF AKKREDITERINGSFORLØB 
Rådgivninger, som har gennemgået et akkrediteringsforløb, får efterfølgende tilsendt et evaluerings-

skema. 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 alle syv rådgivninger, der har 

opnået endelig akkreditering eller genakkreditering i 2020 samt af en af de rådgivninger, der fik afslag 

på akkreditering. Som det fremgår nedenfor, giver rådgivningstilbuddene udtryk for tilfredshed med 

akkrediteringsordningen.

Antal afgørelser i akkrediteringsnævnet:

Antal positive akkrediteringer: 2

Antal positive betingede akkrediteringer*: 7 

Antal afslag på akkrediteringer: 2 

Antal endelige akkrediteringer**: 7

* Rådgivningerne skal efterleve en handleplan inden for en fastsat tidsperiode for at opnå endelig 

akkreditering.

** Tallet inkluderer rådgivningstilbud, som er akkrediteret direkte på nævnsmødet uden uoverens-

stemmelser samt rådgivningstilbud, som har fået en handleplan i 2019 eller 2020 og har opnået 

den endelige akkreditering i 2020.

AFGØRELSER OM AKKREDITERING I 2020
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Hvordan vurderer du samlet set RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning?

Virkelig god God Nogenlunde Dårlig Virkelig dårlig Total

6 2 0 0 0 8

Rådgivningerne giver også udtryk for, at de er tilfredse med auditorernes indsats i forbindelse med 

akkrediteringen. Én rådgivning skriver f.eks.:

Jeg syntes, der var en rigtig god balance mellem, at de var enormt imødekommende, 

men samtidigt godt kunne gå kritisk til værks og være undersøgende uden, at det var 

ubehageligt.

(citat fra akkrediteret rådgivning)

ØGET KVALITET GENNEM AKKREDITERING 
Samtlige 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 I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Total

4 4 0 0 0 8

En rådgivning uddyber:

Total gennemgang fra a-z og en kiggen efter i sømmene. Mange gode refleksioner over 

vores praksis.

(citat fra akkrediteret rådgivning)

Derudover svarer syv ud af de otte rådgivninger, at akkrediteringen har ført til nye tiltag eller 

ændringer i rådgivningen. Det drejer sig f.eks. om ændringer relateret til brugerevaluering, metode-

evaluering, procedurer i forbindelse med adgangen til at klage over rådgivningen og procedurer i 

forbindelse med underretning og afværgepligt.

De syv rådgivninger, som opnåede endelig akkreditering eller genakkreditering, vurderer alle, at 

de fik det forventelige udbytte ud af forløbet. Dette spørgsmål er kun stillet til de syv rådgivninger, 

som blev akkrediteret. Fem af disse rådgivningerne vil anbefale andre at blive akkrediteret af 

RådgivningsDanmark. To rådgivninger angiver, at de ”måske” vil anbefale det – heraf uddyber én 

svaret med, at man har et ønske om, at kvalitetsstemplets gyldighed styrkes mere eksternt. Dette er 

netop et af de fokusområder, som RådgivningsDanmark nu arbejder målrettet med. 
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I hvilken grad vurderer du, at I som organisation har fået det udbytte

af forløbet, som I forventede?

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Total

5 2 0 0 0 7

En rådgivning skriver uddybende:

Udbyttet er en styrket rådgivning, både i forhold til rådgivernes engagement i 

samarbejdet som team, og i forhold til forståelse for og anerkendelse af rådgivningens 

arbejde i organisationen. Desuden har det at opnå akkrediteringen vejet positivt i en 

donation, som rådgivningen modtog efterfølgende.

(citat fra akkrediteret rådgivning)
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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

RådgivningsDanmark afholder løbende temamøder, fyraftensmøder, kurser, møder i netværkene mv., 

og alle medlemsarrangementer bliver evalueret. 

I 2020 blev 17 medlemsarrangementer evalueret, og de blev overordnet set 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 arrangementerne til at ligge på 4. Deltagerne vurderer også 

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

relevant”, vurderer deltagerne arrangementerne til at ligge på 4,27. 

To deltagere uddyber:

Jeg oplevede en meningsfuld og varieret eftermiddag, hvor der med nænsomhed og 

omsorg blev sat fokus på et sårbart og skamfuldt emne. Min eneste anke er, at det 

kunne have været rigtig rart med bedre tid til gruppearbejde og sparring med de andre 

deltagere.

(citat fra deltager til temamøde)

Det var meget fint faciliteret og rigtig fint med de tre forskellige cases.

(citat fra deltager til netværksmøde)

Selvom tilfredsheden med arrangementerne er høj, peger evalueringerne også på udviklings-

potentialer. En deltager skriver f.eks.: 

Jeg savnede, at vi i højere grad havde fået mulighed for at relatere den faglige viden til 

vores konkrete virkelighed.

(citat fra deltager til netværksmøde)

1 2 3 4 5

Slet ikke godt Rigtigt godt

HVORDAN VURDERER DU SAMLET SET ARRANGEMENTET?
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Deltager på et netværksmøde uddyber:

Jeg følte, at det var enormt relevant for mig at deltage. Jeg har specifikt brug for 

information og inspiration i forhold til emnet, og jeg kom beriget afsted.

(citat fra deltager på netværksmøde)

På grund af COVID-19 blev en stor del af arrangementerne afholdt online i 2020. Derfor har vi i 11 ud 

af de 17 evalueringer i år også bedt deltagerne om at forholde sig til, hvordan teknikken fungerede på 

møderne. På en skala fra 1-5, hvor 1 er "Teknikken fungerede slet ikke", og 5 er "Teknikken fungerede 

godt", er den gennemsnitlige score for arrangementerne på 4,57.

En deltager uddyber om det at mødes online:

Super at vi holder fast i at mødes – også selvom det bliver online. Jeg håber, at dette 

netværk kan fortsætte i en form med både faglige oplæg/indspark og sparring.

(citat fra deltager på netværksmøde)

 

Men selvom teknikken fungerer godt, giver nogle udtryk for, at de savner de fysiske møder: 

Det ville have været dejligt med fysisk fremmøde og lidt fælles kaffeslapperads. 

Som én sagde.... det er i frokostpausen, man lærer en ny kultur at kende. Tak for et 

vedkommende arrangement.

(citat fra deltager på netværksmøde)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Slet ikke relevant

Teknikken fungerede slet ikke

Meget relevant

HVOR RELEVANT VAR ARRANGEMENTET FOR DIG OG DIN ORGANISATION?

HVORDAN FUNGEREDE TEKNIKKEN I FORHOLD TIL AT 
DELTAGE I MØDET ONLINE?

Teknikken fungerede godt
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FAKTA OM RÅDGIVNINGSDANMARKS 
MEDLEMMER 

55
medlemmer

driver
i alt

89
rådgivningstilbud

Medlemmerne af RådgivningsDanmark 
besvarede samlet mere end 374.000 
henvendelser i 2019. 

61% af henvendelserne blev besvaret 
over telefon.

Telefon
Chat
Brevkasse/mail
Fremmøde
SMS
Gruppeaktivitet

61%20%

8%

7%

3% 1%

Note: Data er baseret på oplysninger fra 47 af RådgivningsDanmarks medlemmer i 2020. 

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

brevkasse/mail og video, der har fundet sted i rådgivningen i 2019. Gruppeaktivitet (f.eks. netværksgrupper, 

støttegrupper og selvhjælpsgrupper) er opgjort som antal besøg. 

Henvendelser besvaret via video udgør under 1% og fremgår derfor ikke af figuren.
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RådgivningsDanmark havde i 2020 indtægter for 3.683.244 kroner, hvoraf hovedparten stammer fra 

udmøntningen af reserven efter satspuljen.

Størstedelen af indtægterne anvendes til at sikre, at foreningen kan levere værdi til medlems-

organisationerne – blandt andet i form af drift af akkrediteringsordningen, afholdelse af medlems-

aktiviteter, som netværks- og temamøder, og formidling målrettet medlemsorganisationerne og 

eksterne interessenter. 

RådgivningsDanmarks samlede udgifter er på 3.428.840 kroner, og foreningen går ud af 2020 med et 

overskud på 254.404 kr., som henlægges til egenkapitalen

RÅDGIVNINGSDANMARKS 
ÅRSREGNSKAB 2020

Andel af samlede udgifter

Årsværk*
Drift af sekretariat
Kommunikation
Medlemsaktiviteter
Akkreditering
Projekt SocialBar
Andre finansielle omkostninger < 1 %

Andel af samlede indtægter

Driftsstøtte
Akkreditering
Akkrediteringspulje
Medlemskontingenter 
Fondsmidler til SocialBar
Andet, herunder konsulentydelser   
og deltagergebyr < 1 %

78%

1% 1%

64%
14%

3%

14%

12%

5%

1%

7%

* Heraf ledelsesvederlag til direktionen på 767.033 kr. 

samt honorar til formanden for RådgivningsDanmarks 

bestyrelse og formanden for akkrediteringsnævnet på 

samlet 30.000 kr. Sidstnævnte honorar er bestemt  

af generalforsamlingen. 
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RÅDGIVNINGSDANMARKS MEDLEMMER
(DECEMBER 2020)
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ÅRET DER ER GÅET

JANUAR

• Udgivelse: Vejledning til rådgivninger om databeskyttelsesforordningen og -loven 

(opdateret udgave)

• Velkommen til nyt medlem: CARITAS Danmark

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

• Temamøde: Narrativ praksis i rådgivning

• Møde i ledernetværket: Personaleledelse

FEBRUAR

• Møde i chatnetværket: Uddannelse og fastholdelse af chatrådgivere

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

• SocialBar hos LGBT+ Danmark

• Udgivelse: Guide til teknisk opsætning af anonym rådgivning

MARTS

• Tillykke med akkrediteringen: Landsforeningen Spædbarnsdøds terapeutiske 

rådgivning

• Møde i rådgivningsnetværket: Samtalemodeller i et empowerment-perspektiv

• Medlemsinformation på hjemmeside: Corona - hvad gør I med jeres rådgivning?

• Udgivelse: Anonymiserede akkrediteringsresultater 2016-2019 

• Appel til Fondenes Videnscenter: RådgivningsDanmark anmoder fonde om at 

udvise fleksibilitet i forbindelse med COVID-19

• Medlemsinformation på hjemmeside: Relevante informationer under 

coronaepidemien

APRIL

• Velkommen til nyt medlem: Dansk Stalking Center

• Tillykke med akkrediteringen: Det nationale Sorgcenters Sorglinjen og 

Samtalegrupper

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

MAJ

• Udgivelse: Årsberetning 2019

• Møde i rådgivningsnetværk: Udfordringer og løsninger under COVID-19 (online)

• Møde i ledernetværket: Ledelsesmæssige udfordringer og muligheder under 

COVID-19 (online)

• Møde i rådgivningsnetværk: Hvordan griber man online supervision an? (online)

• Møde i rådgivningsnetværk: Hvordan motiverer man sine frivillige under corona? 

(online)

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen (online)

• Alle RådgivningsDanmarks publikationer frigives i forbindelse med COVID-19

https://www.raadgivningsdanmark.dk/wp-content/uploads/members/Vejledning-om-databeskyttelsesforordningen-og-loven_revideret-januar2020.pdf
https://www.raadgivningsdanmark.dk/wp-content/uploads/members/Vejledning-om-databeskyttelsesforordningen-og-loven_revideret-januar2020.pdf
https://www.raadgivningsdanmark.dk/wp-content/uploads/members/Guide_til_teknisk_ops%C3%A6tning_af_anonym_r%C3%A5dgivning.pdf
https://www.raadgivningsdanmark.dk/corona-hvad-goer-i-med-jeres-raadgivning/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/wp-content/uploads/members/Anonymiserede-akkrediteringsresultater-2016-2019.pdf
https://www.raadgivningsdanmark.dk/raadgivningsdanmark-anmoder-danske-fonde-om-at-udvise-fleksibilitet/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/raadgivningsdanmark-anmoder-danske-fonde-om-at-udvise-fleksibilitet/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/relevante-informationer-under-coronaepidemien/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/relevante-informationer-under-coronaepidemien/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/05/RD_aarsberetning2019_final.pdf
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• Udgivelse: Guide til etablering af hjemmerådgivning

• Medlemsinformation på hjemmeside: Kontrolleret genåbning under corona. Hvad 

gør I med jeres rådgivning? 

JUNI

• Debatindlæg i Altinget: ”Kvalitetsstandarter skal sikre og styrke civilsamfundets 

indsatser” 

• Udgivelse: Introduktion til den svære samtale

• Udgivelse: Introduktion til den gode samtale

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

• Tillykke med akkrediteringen: headspace's face to face rådgivning 

• Udgivelse: RådgivningsIndblik 1/2020: Rådgivningsfeltet under corona

• Kvalitetsseminar: Kvalitetsarbejdet i en krisetid (online)

• Møde i ledernetværket: Adfærdsdesign som ledelsesværktøj 

JULI

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen (online)

• Tillykke med akkrediteringen: LGBT+ Danmarks rådgivning i København 

AUGUST

• Udgivelse: Introduktion til den nødvendige støtte til rådgivere

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

• Morgenmøde: Introduktion til kvalitetsmodellen

• SocialBar i Kødbyen i København

SEPTEMBER

• Velkommen til nyt associeret medlem: StopSpillet hos Spillemyndigheden

• Møde i rådgivningsnetværket: Opfølgning på møde om online supervision (online)

• Generalforsamling 2020

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

• Tillykke med akkrediteringen: Alkolinjen hos Alkohol og Samfund

• Tillykke med genakkrediteringen: GirlTalks chat- og SMS-rådgivning

• Tillykke med genakkrediteringen: LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og 

Selvskades telefon-, chat-, sms-, fremmøde-, video- og mailrådgivning

• Debatindlæg i Altinget: ”Politikere bør kræve kvalitet i bytte for økonomiske midler”

OKTOBER

• Efteruddannelse af auditorer (online)

• Udgivelse: Gode råd om supervision online

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen (online)

• Møde i ledernetværket: Narrativ sparring i ledernetværket (online)

• Fyraftensmøde: Ny rådgivnings-app for børn og unge (online)

NOVEMBER

• Kursus: Valg af rådgivningens metode (online)

• Fyraftensmøde: Ny rådgivnings-app for børn og unge - opfølgning (online)

https://www.raadgivningsdanmark.dk/wp-content/uploads/members/Guide-til-etablering-af-hjemmera%CC%8Adgivning.pdf
https://www.raadgivningsdanmark.dk/kontrolleret-genaabning-under-corona-hvad-goer-i-med-jeres-raadgivning/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/kontrolleret-genaabning-under-corona-hvad-goer-i-med-jeres-raadgivning/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/direktoer-kvalitetsstandarder-skal-sikre-og-styrke-civilsamfundets-indsatser/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/direktoer-kvalitetsstandarder-skal-sikre-og-styrke-civilsamfundets-indsatser/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/06/Introduktion-til-den-sv%C3%A6re-samtale.pdf
https://www.raadgivningsdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/08/Introduktion-til-den-gode-samtale.pdf
https://www.raadgivningsdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/06/RD_Ra%CC%8AdgivningsIndblik1_Juni_2020.pdf
https://www.raadgivningsdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/09/Introduktion-til-den-n%C3%B8dvendige-st%C3%B8tte-til-r%C3%A5dgivere.pdf
https://www.raadgivningsdanmark.dk/debat-politikerne-boer-kraeve-kvalitet-i-bytte-for-oekonomiske-midler/
https://www.raadgivningsdanmark.dk/wp-content/uploads/members/Gode-r%C3%A5d-om-supervision-online.pdf


ÅRSBERETNING 2020

RÅDGIVNINGSDANMARK

15

• Uddannelse af fire nye akkrediteringsfaglige auditorer

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen (online)

• Temamøde: Forebyggelse af mental slitage blandt rådgiverne (online)

• Møde i rådgivningsnetværket: E-learning som redskab til introduktion af rådgivere 

(online)

• Møde i ledernetværket: Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering (online)

DECEMBER

• Kursus: Den systemiske rådgivning (online)

• Temamøde: Trivsel, psykologisk tryghed og compassion (online)

• Skriveværksted: Sparring på kvalitetsbeskrivelsen

• Udgivelse: RådgivningsIndblik 2/20 ”Rådgivningsfeltet i tal”

https://www.raadgivningsdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/12/Ra%CC%8AdgivningsIndblik2_2020_Raadgivningsfeltet-i-tal.pdf
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FIND ET 
KVALIFICERET 
RÅDGIVNINGS-
TILBUD
På RådgivningsPortalen findes 

en oversigt over gode, gratis og 

sociale rådgivningstilbud i Danmark.

radgivning.dk

http://radgivning.dk
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RådgivningsDanmark er en brancheforening for gratis, sociale rådgivningstilbud i Danmark. 

Foreningen repræsenterer 55 organisationer, der samlet driver 89 rådgivningstilbud. 

Læs mere på raadgivingsdanmark.dk – og find medlemmernes mange rådgivningstilbud på  

radgivningsportalen.dk. 

VISION & KERNEOPGAVER 
RådgivningsDanmarks vision er, at mennesker i komplicerede livssituationer skal have adgang til 

gratis, social rådgivning af høj kvalitet. Derfor arbejder vi for at løfte kvaliteten af det gratis, sociale 

rådgivningsfelt. 

Det gør vi gennem: 

• Kvalitetsudvikling: Vi tilbyder medlemmer konkrete og relevante værktøjer til kvalitetsudvikling  

og bidrager til udvikling af nye løsninger på tværgående udfordringer. 

• Netværk: Vi opbygger relationer på tværs af feltet og faciliterer et stærkt fagligt fællesskab med 

plads til videndeling, sparring og erfaringsudveksling. 

• Akkreditering: Vi kvalitetsstempler medlemmer, efterhånden som de lever op til branchens 

standarder, og vi sikrer dermed et højt niveau og gennemsigtighed til gavn for brugere, 

samarbejdspartnere og bevillingsgivere. 

• Vidensopbygning: Vi samler og styrker feltet ved at opbygge et solidt vidensgrundlag samt 

arbejde for optimale betingelser for rådgivningsarbejdet. 

RådgivningsDanmark er en del af infrastrukturen på det frivillige sociale område og bidrager til 

rådgivningsfeltets udvikling, kapacitetsopbygning og synlighed.

OM RÅDGIVNINGSDANMARK

http://www.raadgivingsdanmark.dk/
http://www.radgivningsportalen.dk


Vodroffsvej 59, 2. sal

1900 Frederiksberg C 

Email: info@radgivnings.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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