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Hvordan skaber vi sammen 

fremtidens socialområde? 

-Kom forbi vores stand til en snak og få inspiration med 

hjem om praksisnær kompetenceudvikling, medicin-

håndtering, øget kvalitet og effektivisering mv.  

Vind en medicinscreening på vores stand både 

torsdag og fredag, hvis du kommer forbi til en snak, 

vidensdeling og inspiration. 

Ulighed i sundhed: Vi arbejder i flere kommuner, 

hvor vi understøtter konkrete tiltag for at øge ligheden i 

sundhed fx 

› afprøvning af forskellige modeller for at øge 

hjælpen til udsatte borgere fx sundhedscafeer og 

sundhedstjek ift. deres somatiske lidelser 

› afprøvning af forsøg med socialsygeplejersker.  

› klæde det pædagogiske personale på botilbud på til 

at varetage sundhedsfaglige opgaver, herunder 

håndtering af medicin og patientsikkerhed. 

› klæde det pædagogiske personale på til at arbejde 

med udviklingshæmmede med demens.  
 

Rehabilitering: Vi arbejder i flere kommuner, hvor vi 

bidrager til at styrke kommunernes evne til at arbejde 

ud fra et rehabiliterende perspektiv fx:  

› klæde personalet på til at arbejde målrettet med 

SMARTE-mål 

› brugen af tværfaglige møder, der styrker indsatsen 

for borgerne 

› redskaber til at øge borgerens mestringsevne og 

øge livsdueligheden 

› klæde personalet på til hvordan dokumentation 

gøres til meningsfuld læringskilde 
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Type2Dialog er et mindre 

konsulenthus med omkring 20 

konsulenter, som er specialiseret 

i social- og sundhedsområdet og 

primært arbejder med opgaver i 

kommunerne.  

Det særlige ved vores 

kompetenceprofil er, at vi har 

konsulenter med en 

pædagogisk/psykologisk profil 

(pædagoger, psykologer, 

antropologer), sundhedsfaglige 

konsulenter (sygeplejersker, 

farmaceuter, terapeuter mv.), 

såvel som mere klassiske 

managementkonsulent-profiler.  

Vi arbejder meget direkte ud i de 

kommunale driftsorganisationer, 

hvor vi både hjælper med 

implementering, kompetence-

udvikling og analyser. Vi har 

derfor stor viden om, hvordan 

kommunernes drift og praksis 

fungerer.  
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