
  

  

 
 
Kurs för kunskapspersoner - BIP i praktiken 
 
Inbjudan för medlemmar i NNS till Væksthusets Kompetencecenters kurs för kunskapspersoner i Sve-
rige. 
 
 
Varför en kurs om BIP i praktiken? Vilket värde bidrar kursen till? 
 
Nu vet vi vad som fungerar enligt BIP-forskningen men vi behöver kunna omsätta kunskapen i 
praktiken. Kursen syftar till att omsätta kunskapen från forskningen till en professionell kunskap som 
är integrerat i praktiken hos medarbetare och organisationer inom arbetsmarknads- och rehabilite-
ringsområdet. 
 
Det kräver att vi gör förändringar i vår praktik och att vi gör det tillsammans. Kursen syftar till att 
utveckla en kollegial praktik där medarbetarna tillsammans mobiliserar kunskaper, kreativitet och 
handlingsförmåga för att skapa lösningar som leder till ökad progression mot arbete och utbildning 
för individer med komplexa utmaningar som står långt från arbetsmarknaden.   
 
För att få effekt i organisationen behövs mer än en kurs till enskilda medarbetare. Kursen syftar till 
att utbilda kunskapspersoner som med fördjupad kunskap om forskningen, stöd från en deltagande 
chef, samt tekniker och träning i att leda reflexiva utvecklingsprocesser på arbetsplatsen, stödjer or-
ganisationen i att utveckla en kollegial reflexiv praktik där forskningen om BIP och annan relevant 
forskning integreras. 
 
 
Vem riktar kursen sig till? 
 
Kursen är till för dig som vill fördjupa dig i forskningen om BIP och annan relevant forskning, och som 
vill utvecklas i en roll där du processleder reflexiva, kollegiala samtal med fokus på att mobilisera den 
gemensamma professionella kunskapen och utveckla praktiken på din arbetsplats enligt principerna 
från BIP.  
 
Du har en roll där du har mandat att påverka dina kollegor och era gemensamma professionella sam-
tal, har tillgång till att förändra det vardagliga arbetssättet kring individer som är långt från arbets-
marknaden och möjlighet att, i samarbete med din chef, påverka de organisatoriska förhållanden 
som har betydelse för ert vardagliga arbetssätt. Du är till exempel verksamhetsutvecklare, projektle-
dare, samordnare eller teamledare. 
 
Du som är chef för en deltagande kunskapsperson ska också delta. Du deltar i delar av kursen (intro-
duktion, individuell handledning och avslutning) för att säkerställa förankringen av kunskapen i orga-
nisationen. 
 
 
Vad får du som deltar ut av kursen? 
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Efter avslutad kurs kommer du som deltar i kursen att ha uppfylld följande lärandemål: 

- Fördjupad kunskap inom BIP och annan forskning från Væksthuset, 
- Kompetens att processleda professionella kollegiala samtal med fokus på att utveckla en 

kunskapsbaserad och reflexiv praktik, 
- Kompetens att fungera som ett kontinuerligt stöd i den egna organisationen för förankring av 

kunskap från BIP. 
 
 
Kursens upplägg 
 
Kursen är designat som en både gemensam och individuell lärprocess där kunskaperna hos dig och 
övriga deltagare mobiliseras, samtidigt som du mellan kurstillfällena tränar på att mobilisera kun-
skapen hos dina egna kollegor i arbetet med att utveckla en reflexiv och professionell praktik på 
hemmaplan. Undervisningen på modulerna består i en kombination av upplägg om kunskap från 
forskningen och träning i reflexiva övningar i gruppen. 
 
Under kursens gång arbetar du med en organisatorisk uppgift som du själva formulerar i samarbete 
med din chef vid kursens introduktion. Uppgiften blir din träningsbana under kursen. Under hela 
2023 har du tillgång till ett digitalt kunskapspaket med läromaterial på svenska som du kan använda 
i arbetet med att omsätta kunskaperna på din arbetsplats.  
 
Här ser du en översikt av kursens process och moduler med kursens olika teman. Teman som har fo-
kus på principerna från forskningen om BIP, tilltron till individens jobbchans, kunskapsmobilisering, 
reflexiv praktik mm.  
 
 
 
 
 
 



Side 3 of 3 

 
 

 

Praktisk information.  

När? Kursen genomförs under 7 kursdagar, samt ett digitalt handledningstillfälle, under janu-
ari-november 2023. Vi återkommer med datum för kursen. Under kurstiden bör du ha avsatt 
tid för att träna på det du lär dig på hemmaplan tillsammans med dina kollegor.  

Var? Kursens introduktion samt modul 1 - 4 genomförs i centrala Stockholm. Det avslutande 
kurstillfället genomförs hos Væksthuset i Köpenhamn.  

Pris 29 000 DKK exkl. moms per deltagare (och dennas chef) för medlemmar i NNS. Kostnader 
för övernattning (förutom internat) och transport är ej inkluderat i priset.  

Anmälan Vi öppnar för kursanmälan med en länk via Væksthusets hemsida i augusti.  

Frågor? Har du frågor om kursens upplägg och innehåll kan du kontakta kursansvarig Karen 
Ask, Væksthusets Kompetencecenter på kas@vaeksthus.dk eller +45 23387652.  

Mer information kommer på Væksthusets Kompetencecenters hemsida i augusti. Du kan 
läsa mer om Kompetencecentret och om kursens undervisare på https://vaeksthusets-kompe-
tencecenter.dk/sv/om-oss/  

 


