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Borgerstemmer og profes-
sionelle velfærdsindsatser 
på det sociale område 
 

 

1. juni 2022, kl. 13-15, Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro - lokale A232. 
Fagligt forum for integrerede velfærdsindsatser inviterer til det andet møde, hvor vi fokuserer på cen-
trale teorier og begreber, som bidrager til en fælles faglig forståelse af ’integrerede indsatser’.   
 
Her vil Rikke Malling Jensen og Anthon Sand Jørgensen med udgangspunkt i en undersøgelse på 
handicapområdet illustrere, hvordan borgere og professionelle oplever velfærdsindsatsen på det so-
ciale område samt beskrive udviklingsprojektet Mit Liv Min plan fra Randers Kommune. Projektet er 
for alle borgere over 18 år med et handicap, der modtager et visiteret tilbud inden for voksenhandi-
capområdet. Projektet omhandler bl.a. handleplansarbejde med en visuel borgerplan, der udarbejdes i 
samarbejde mellem borger, myndighed og udfører.  
 
Afslutningsvis lægges der op til diskussion af muligheder og barrierer for øget inddragelse af bor-
gerne i de pædagogiske og sociale indsatser. 
 
 
Rikke Malling er afdelingsleder for §§82 og 85 indsatserne i Randers Kommunes voksenautismeom-
råde. Indsatserne omfatter, botilbud, samværstilbud, mestringsvejledning individuelt og i grupper 
samt fremskudt rådgivning. Rikke er uddannet pædagog og har været mestringsvejleder i samme 
område inden hun blev leder for området. Rikke arbejder bl.a. aktivt med implementeringen af ’Mit liv 
– Min plan’ både strategisk og praktisk. 
 
Anthon Sand Jørgensen er lektor, ph.d., socialpædagog MA og forsker i handicap og psykiatri på det 
sociale område. Anthon har særligt fokus på marginalisering, udsathed, in- og eksklusionsprocesser, 
diagnosticering og socialt arbejde/socialpædagogik. Anthon underviser på VIAs pædagoguddannelse 
i Viborg og er tilknyttet VIAs Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund samt VIAs Forsk-
ningscenter for pædagogik og dannelse. 
 
Tilmelding 
Tilmeld dig til Fagligt forum for integrerede velfærdsindsatsers arrangement  
pr. mail til fouc.flos@via.dk.  
 

Læs mere om Fagligt forum for integrerede velfærdsindsatser på via.dk/exp. 

FLOS VIDENSALON 

https://www.ucviden.dk/da/persons/anthon-sand-j%C3%B8rgensen
mailto:fouc.flos@via.dk
http://www.via.dk/exp



