
	  

	  
	  
	  

	  
Hvad	  er	  RådgivningsDanmark?	  
	  
En	  lang	  række	  organisationer	  i	  Danmark	  tilbyder	  mennesker	  i	  svære	  livssituationer	  gratis	  rådgivning	  
med	  udgangspunkt	  i	  forskellige	  rådgivningsformer	  og	  faglige	  baggrunde.	  Der	  er	  således	  ingen	  fælles	  
branchestandarder	  for	  den	  sociale	  rådgivning,	  som	  disse	  organisationer	  udøver.	  Det	  vil	  oprettelsen	  af	  
brancheforeningen	  RådgivningsDanmark	  nu	  gøre	  noget	  ved.	  	  
	  
RådgivningsDanmark	  skal	  understøtte	  fagligt	  kvalificerede	  sociale	  rådgivningstilbud	  og	  vil	  være	  den	  
organisatoriske	  ramme	  for	  udvikling	  og	  implementering	  af	  et	  akkrediteringssystem.	  	  
	  
I	  udgangspunktet	  inkluderes	  alle	  former	  for	  rådgivning	  -‐	  lønnet	  som	  frivilligt	  og	  uagtet	  om	  det	  foregår	  
individuelt	  gennem	  fx	  face-‐to-‐face	  rådgivning,	  online	  og	  chat	  eller	  gruppevis	  som	  eksempelvis	  selv-‐
hjælpsgrupper.	  Tilbuddenes	  indhold	  kan	  være	  lige	  fra	  medmenneskelige	  samtaler	  til	  egentlig	  terapi.	  
Brancheforeningen	  for	  sociale	  rådgivningstilbud	  i	  Danmark	  er	  for	  alle	  organisationer,	  der	  tilbyder	  råd-‐
givende	  ydelser	  for	  mennesker	  i	  svære	  livssituationer	  –	  tilbuddene	  skal	  dog	  være	  gratis	  at	  benytte,	  og	  
der	  skal	  være	  tale	  om	  organisationsbårne	  tilbud.	  	  
	  
Formålet	  med	  at	  udvikle	  et	  akkrediteringssystem	  for	  sociale	  rådgivningsorganisationer	  i	  Danmark	  er	  at	  
formulere	  standarder	  for	  rådgivningsarbejdet,	  der	  kvalitetssikrer	  de	  tilbud,	  som	  brugerne	  får.	  Akkredi-‐
teringssystemet	  skal:	  

• Sikre	  brugerne,	  at	  den	  rådgivning	  de	  opsøger,	  lever	  op	  til	  branchens	  fælles	  standarder	  for	  den	  
pågældende	  ydelse.	  	  
	  

• Bidrage	  til	  kvalitetssikring	  og	  styrkelse	  af	  rådgivningsfagligheden	  i	  den	  enkelte	  organisation;	  
herunder	  vejlede	  nye	  organisationer	  i	  forhold	  til	  akkreditering	  af	  rådgivningsydelser.	  
	  

• Fungere	  som	  ’kontrolinstans’	  for	  organisationernes	  kvalitetssikring	  af	  deres	  rådgivningsfaglige	  
arbejde	  til	  gavn	  for	  relevante	  samarbejdspartnere;	  herunder	  offentlige	  styrelser,	  kommuner	  og	  
fonde.	  	  
	  

Brancheforeningen	  skal	  øge	  tilgængeligheden	  til	  kvalitetssikrede	  tilbud	  til	  mennesker	  i	  svære	  livssitua-‐
tioner,	  der	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  navigere	  i	  mængden	  af	  tilbud.	  Gennem	  sine	  akkrediterede	  medlem-‐
mer	  kan	  brancheforeningen	  bruges	  til	  sikring	  af	  kvaliteten	  af	  udbudte	  tilbud.	  Samtidig	  skaber	  det	  en	  
højere	  grad	  af	  tryghed	  hos	  brugerne	  omkring	  kvaliteten	  af	  medlemsorganisationernes	  tilbud	  og	  en	  
umiddelbar	  tillid	  til	  tilbudsgivers	  kompetencer.	  	  
	  
På	  sigt	  skal	  brancheforeningen	  fremme	  medlemsorganisationernes	  fælles	  interesser,	  og	  Rådgivnings-‐
Danmark	  kan	  på	  sigt	  udvikle	  sig	  til	  at	  være	  et	  fælles	  talerør	  på	  branchens	  vegne.	  Brancheforeningen	  
har	  desuden	  potentiale	  til	  at	  forestå	  brancherelevante	  undersøgelser	  og	  tiltag,	  der	  styrker	  medlem-‐
mernes	  position	  i	  forhold	  til	  at	  hjælpe	  danskere	  i	  svære	  livssituationer.	  	   	  



	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  Organisationer	  bag	  oprettelsen	  af	  RådgivningsDanmark:	  
	  

Ventilen	  
Landsforeningen	  Spædbarnsdød	  
CSM-‐Øst	  
Linien	  
Livslinien	  
Danner	  
Offerrådgivningen	  
LMS	  
Sex	  &	  Samfund	  
Center	  for	  Digital	  Pædagogik/Cyberhus	  
TUBA	  

	  

Misbrugsportalen	  
Thora	  Center	  
Girltalk	  
Headspace/Det	  Sociale	  Netværk	  
Mødrehjælpen	  
AIDS-‐fondet	  
Børn	  og	  unge	  i	  voldsramte	  familier	  
Kirkens	  Korshær	  
LGBT	  Danmark	  
Dansk	  Flygtningehjælp	  
Psykiatrifonden	  
KFUM’s	  Sociale	  Arbejde	  


