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Fagligt forum for  
integrerede velfærdsindsatser 
Er du interesseret i, hvordan vi som fagprofessionelle i et samarbejde med borgeren kan udvikle helhedsori-
enteret integrerede velfærdsindsatser på tværs af faglige og organisatoriske skel? Så er Fagligt forum for 
integrerede velfærdsindsatser noget for dig. 

Det faglige forum fornemmeste opgaver er, at fastholde en undren og nysgerrighed. Dels på, hvorfor det er 
så svært at udvikle og fastholde helhedsorienteret integrerede velfærdsindsatser, dels for at fastholde inno-
vativenergi på at se nye tværgående veje gennem det siloorganiseret velfærdssystem - på trods af forskel-
lige barrierer. Alt sammen med en ambition om, at borgeren evt. hele familien får velfærdsindsatser der ud-
viklet i sammenhæng og med udgangspunkt i borgerens (familiens) samlede behov. 

Fagligt forum for integrerede velfærdsindsatser ambition er at: 

• skabe et fagligt miljø på tværs af VIA University College og Holstebro Kommune, hvor forskere, undervi-
sere, studerende og kommunale medarbejdere fra forskellige forvaltningsområder kan dele erfaringer
og viden samt udvikle vores blik for og forståelse af integrerede velfærdsindsatser.

• synliggøre faglige ressourcer på tværs og skabe et fagligt netværk, som gør det muligt at invitere for-
skere ind i uddannelserne og invitere undervisere og studerende ind i forsknings- og udviklingsprojek-
ter.

Vi mødes 3 gange om året til et fagligt forum, hvor der dels vil være oplæg fra videnmedarbejdere fra VIA og 
Holstebro Kommunen, forskere og/eller eksterne forskere, dels være mulighed for netværksdannelse og dia-
log mellem praktikere, forskere, undervisere og studerende, som kan føre til nye projektideer, initiativer, 
spørgsmål eller invitationer.  

I 2023 afholdes forummet: 

• 1. marts 2023, kl. 13-15, Campus Holstebro

• 1. juni 2023, kl. 13-15, Campus Holstebro

• 1. november 2023, kl. 13-15, Campus Holstebro

Arrangementerne i Fagligt forum for integrerede indsatser vil blive annonceret bl.a. på Medarbejderportalen, 
via.dk/flos og i Holstebro Kommune. Kontakt fouc.flos@via.dk for mere info. 
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