Handlingsprogram 2013-2017
Vision: Gennem en kvalificeret psykosocial rehabiliteringsindsats, bidrage til, at mennesker med
psykosociale handicap opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv.
Strategi: At udvikle og udbrede kendskabet til de faktorer i menneskers liv, der har betydning for at
komme sig, herunder at arbejde for, at indsatser tilrettelægges så de bedst muligt understøtter
disse. Selskabet har fortsat særlig fokus på 5 temaområder:
•

Faktorer i hverdagslivet der understøtter recovery

•

Betingelser for social inklusion

•

Personlige og faglige kompetencer hos professionelle

•

Dokumentation og forskning i psykosocial rehabilitering

•

Udvikling af psykosociale rehabiliteringstilbud

5 punkts program for bestyrelsens arbejde de kommende 4 år
1. Formidle viden om psykosocial rehabilitering til fagfolk og brugere, bl.a. gennem afholdelse af èn
årlig 2-dages konference, diverse temadage/ temaseminarer, mindre publikationer, hjemmeside
samt nyhedsbreve til Selskabets medlemmer.
2. Sikre at det psykosociale rehabiliteringsperspektiv placeres i den faglige og politiske debat, gennem bidrag, både i skrift og tale. Dette sker gennem bestyrelsens deltagelse i bl.a regeringens arbejdsgrupper, udvalgsarbejde i KL mm samt ved øgede ressourcer til selskabets sekretariat så især
den skriftlige formidling af selskabets holdninger og synspunkter styrkes.
3. Påpege behov for dokumentation og forskning i psykosocial rehabilitering med afsæt i Selskabets
strategipapir på området. Herunder opfordre til et mere ligeværdigt evidensbegreb, hvor det, der
afgør, hvad der er valid dokumentation, er at dokumentation indfanger det, der ønskes belyst - og
har betydning for borgerens recovery.
4. Samarbejde bredt med relevante fag personer – bl.a etablere netværk og partnerskaber til
behandlingspsykiatrien, uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsesfeltet og frivillighedsområdet.
Disse partnerskaber skal medvirke til at vi i samarbejde skaber fælles konferencer/ fælles efteruddannelsesforløb/højskoleforløb for medarbejdere og brugere, der kan inspirere, brobygge og
vidensgenere på f.eks dokumentations - og forskningsområdet.
5. Holde os bredt orienteret i international udvikling inden for psykosocial rehabilitering og fungere
som dansk afdeling af WAPR (World Association for Psychosocial Rehabilitation) – herunder sikre
dansk deltagelse i kommende WAPR kongresser. Udvikle nordisk samarbejde med Norge, Sverige,
Finlands WAPR afdelinger med henblik på fælles konferencer og vidensdeling.

