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Interessegruppen er et netværk af medlemmer i
selskabet som interesserer sig for dokumentation og
forskning i psykosocial rehabilitering og recovery.

Hvad får man ud af
at deltage i gruppens arbejde?
• Du møder andre, som også interesserer sig for dokumentation og forskning.
• Du får løbende information fra andre i gruppen, når de finder noget
interessant.
• Du vil alene eller sammen med en eller flere i gruppen undersøge et særligt
tema, som er af betydning på arbejdspladserne.
• Du får sparring fra gruppen, og du får den værdi-tilvækst det giver at arbejde
med dokumentation sammen.
• Når gruppen mødes på din arbejdsplads, tilbyder vi sparring med din ledelse
eller dine kolleger.
• Du kan synliggøre din arbejdsplads, dele jeres egne erfaringer og sprede
dem via netværket.
• Gruppen er en platform for formidling af erfaringer med brug af dokumentation og forskning.

Hvad forventer gruppen af dig?
• at du melder dig ind for et år ad gangen.
• at du deltager i de 4 årlige heldagsmøder rundt omkring i landet + den årlige
konference i selskabet. Evt. møder i temagruppe aftales af medlemmerne.
Din deltagelse på møderne er på forhånd aftalt med din ledelse.
• at du deltager i gruppens samtaler pr. mail og giver sparring til andre projekter.
• at din arbejdsplads dækker dine udgifter i forbindelse med de enkelte møder (rejse mv.), når vi en gang imellem mødes på din arbejdsplads samt dækker udgifter til din deltagelse i selskabets årlige konference.
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Eksempler på arbejdsmetoder
Sparring
Du kan få individuel sparring fra gruppen på møderne eller via mail.
Når du s ender en mail, får du de mulige bidrag inden for en uge. Du kan også
få sparringstid sat på dagsordnen til et af møderne.

Temaer
Det er vores erfaring, at vi kan arbejde sammen omkring temaer og mindre
projekter, som har interesse for arbejdspladsen, og som kan gennemføres
på egen arbejdsplads, men som samtidig vinder ved, at vi gør det sammen
eller gennemfører det flere steder. Interessegruppens arbejde kan følges på
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/DSPR-Dokumentation

Hvem kan deltage i gruppen?
1) Gruppen optager medlemmer af Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering
2) Medlemmerne vil være tilknyttet en arbejdsplads, der finansierer deltagelsen,
og som kan invitere os på besøg mv.

Hvordan bliver man medlem?
Gruppen optager nye medlemmer een gang årligt efter selskabets årlige
konference. Ønske om deltagelse i interessegruppen for 2017 sendes til gruppens tovholder Knud Ramian, knud@ramian.dk pr. mail senest d. 15.12. 2016.
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“Vi eksperimenterer hele tiden
for at finde den rigtige form for
en interessegruppe”

Temaer i 2016
Gruppen har i 2016 bl.a. beskæftiget sig med følgende temaer:

Nationalt netværk omkring samspil mellem dokumentation og
forskning på det psykosociale område
Vi har drøftet samspillet og ønsker til det. Lars Bording og Lea Pedersen fungerer som støtte til Agnete Neidel, der som tidligere medlem af gruppen var med
til at tage initiativet.

Ledelse, dokumentation og recovery
Temaet tager udgangspunkt i gruppens rapport ”Hvordan og hvornår opleves
dokumentation som meningsfyldt og bidrager til en recovery-proces?”.
Lars Bording og Lea Pedersen samler erfaringer om, hvordan ledelse bedst
styrker dokumentation, der fremmer recovery-processer.

Bemærkninger om Socialstyrelsens ”Resultatdokumentation og
evaluering – håndbog for sociale tilbud”
Gruppen har på to møder drøftet håndbogen. Det er blevet til 7 siders
bemærkninger, der vil være en støtte for dem, der vil anvende håndbogen.
Se deltagerne i referencelisten og få bemærkningerne på vores hjemmeside.

Tværfaglig dokumentation
Drøftelse af forslag til en undersøgelse under temaet: Hvordan kan tværfaglig
dokumentation understøtte den tværfaglige vidensdeling/ det tværfaglige
samarbejde? Den planlægges af Kristine Backholm.

Hvad er praksisnær viden?
Diskussion af et oplæg om, hvad praksisnær viden reelt er for en størrelse,
og om hvem der kunne have glæde af at vide det? Knud Ramian arbejder på
3. udgave.
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Interessegruppens medlemmer
oktober 2016
Lea Pedersen

Uddannelseskonsulent,
Socialt Rehabiliteringscenter, Esbjerg Kommune

Ruth Hauerberg Thygesen

Tidligere lektor, Via University College,
Pædagoguddannelsen, Risskov

Knud Ramian

Interessegruppens tovholder, Seniorkonsulent,
Folkesundhed og kvalitetsudvikling,
Region Midtjylland, Århus

Lisbeth Harkes Andreassen

Afdelingsleder – Stedfortræder
uddannelsesansvarlig, Center for døgntilbud,
Social- og Psykiatriafdelingen, Vejle kommune

Kristine Backholm

Socialfaglig konsulent, Type2dialog,
Kgs. Lyngby

Sara Bangert

Tidligere Fountain House, Kbh.

Rikke Vorre

Udviklingskonsulent, Sct. Mikkel, Viborg,
Region Midtjyland

Lars Bording

Afdelingsleder, Tangkær og Blåkærgaard,
Region Midtjylland

Theresa Lyngdahl

Udviklingskonsulent,
Fagcenter for Socialpsykiatri, Aalborg

Dig?
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