Hensigten med Åben Dialog er at skabe
mulighed for positive forandringer for
borgere med psykiske lidelser og eller
misbrug.

Henvisning:
Er Åben Dialog et tilbud til dig eller til
en borger, du kender?

ÅBEN DIALOG
NETVÆRKSMØDE

Så kan du henvende dig direkte eller
Tankegangen bag Åben Dialog er, at
forandringer opstår gennem dialog med
netværket og ændrede måder at tale
sammen på.

sammen med din kontaktperson/

I Danmark har Åben Dialog været en
anerkendt og anvendt tilgang de sidste
10-15 år, specielt indenfor psykiatrien.

Dialog i Faaborg-Midtfyn Kommune

Projekt Åben Dialog
Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i Socialstyrelsens afprøvning af Åben Dialog sammen med fire
andre danske kommuner.
Afprøvningen af Åben dialog er et led i satspuljeprojektet:
Kvalitet i den kommunale indsats over for
borgere med svære psykiske lidelser.
Læs mere om selve projektet på:
www.fmk.dk/borger/handicap-og-psykiatri/
voksne-med-sindslidelse/aaben-dialognetvaerksmoeder/
For mere info ring til:
Projektleder Iben Pytlick på 72 53 68 64

læge/socialrådgiver
Du kan finde mere info om Åben
på
www.fmk.dk/borger/handicap-ogpsykiatri/voksne-med-sindslidelse/
aaben-dialog-netvaerksmoeder/

Kontakt til os:

Plads til Tanker og Dialog

Mail: aaben-dialog@fmk.dk
Telefon: 72 53 68 64
Adresse: Toften 1, 5772 Kværndrup

Forandringer opstår gennem dialog
med netværket og ændrede måder
at tale sammen på.

Til Dig Som Borger:
Åben Dialog netværksmøde er et tilbud til:





Til et Åben Dialog netværksmøde er det dig, der
bestemmer, hvem der skal inviteres med.



Til Åben Dialog netværksmøde kan du invitere
betydningsfulde mennesker fra dit privatliv og
vigtige fagpersoner.



I kan tale sammen om de ting, der optager dig
lige nu eller bekymringer og håb for fremtiden.
Det er dig der bestemmer, hvad I skal tale om.



Mødet kan foregå i dit hjem, på et botilbud eller
et helt tredje sted efter dit valg.

Selve Netværksmødet

Borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune



Der er 18 år eller derover



Borgere med komplekse problemstillinger som følge af:



Psykiske og sociale vanskeligheder



Og/eller
misbrugsproblemer.

Til DIG- DER VIL GØRE NOGET



I Åben Dialog ses du og dit private netværk som
de vigtigste personer, og jeres ressourcer kan
understøtte en positiv udvikling hos dig i retning
mod at få det bedre.

ANDET END DU PLEJER.

Hvad gør vi:
Når vi får en henvendelse kontakter vi dig, og aftaler et
møde.
1-2 Åben Dialog medarbejdere kommer og fortæller om
Åben Dialog Netværksmøder og aftaler bl.a. med dig,
hvem der skal inviteres, og hvor mødet skal holdes.

Medarbejderne, der er uddannet i Åben Dialog har
ansvaret for at få samtalen i gang. De vurderer hele
tiden situationen og sørger for, at du og dit netværk
bliver hørt og taget alvorligt.
Emnet, der skal snakkes om på mødet, aftales på dagen. Der er ikke på forhånd en fast dagsorden.
I løbet af mødet vil Åben Dialog medarbejderne tale
åbent med dig, netværket og hinanden om deres
tanker.

Afslutningsvis på mødet samler mødelederen op på
de ting, som der er talt om på netværksmødet.
Samtidig aftales det, om der er behov for at mødes
igen.

