
TORVEHALLERNE, VEJLE, DEN 2.-3. NOVEMBER 2017

TILMELDING PÅ WWW.PSYKOSOCIALREHABILITERING.DK 
EFTER FØRST-TIL-MØLLE-PRINCIPPET 

– SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER TORSDAG DEN 31. AUGUST

INVITERER TIL ÅRETS KONFERENCE:

Sebastian Dorset  Henrik Kolind  Lars-Henrik Schmidt   
Lone Petersen  Lisa Korsbæk  Annemette Digmann   

Kenneth Sandell Henriksen  Line Top Abildtrup  Tobias Enne  
Knud Kristensen  Charlotte Hansen

Søren Voxsted  Klavs Seerup Rasmussen  Irene Bendtsen  Mie Leer   
Helle Vase  Hanne Troensegaard  Tia B. G. Hansen  Jesper Vaczy Kragh

MØD

URO I ARENAEN:  
DET BLIVER BEDRE!



9.00  Ankomst, indskrivning og morgenkaffe. 
Valg af workshop

10.00  Velkommen til konference ved Mogens 
 Seider, formand for Dansk Selskab for 
 Psykosocial Rehabilitering.

10.15  Det sku’ vær så godt

Sebastian Dorset åbner årets konference.

10.45  Uro i arenaen: Det bliver bedre!

Tonie Rasmussen, næstformand i Dansk Selskab  
for Psykosocial Rehabilitering og faglig konsulent i 
Rudersdal Kommune

Tonie Rasmussen præsenterer tankerne bag selska-
bets 10. konference. Hvilke forandringer er kommet 
bag på os, og på hvilke måder er der opstået uro i 
arenaen? Og er der, på den anden side, en rød tråd? 
Ja, den er nu som før ikke mindst vævet af håbet om 
recovery og en værdig psykosocial indsats.
 

11.00  Ledelse sker ikke kun på rådhuset

Henrik Kolind, kommunaldirektør i Roskilde Kom-
mune og formand for Kommunaldirektørforeningen

De herskende forventninger til ledelsen har forandret 
sig de seneste 10 år. New Public Management er 
død. Siger man. Men det er ikke en pludselig indtruf-
fet begivenhed, og paradigmet forsvinder ikke af sig 
selv, fra den ene dag til den anden. Det vil utvivlsomt 
spøge en tid endnu. Er faglig ledelse så det nye sort, 
og skal vi også sige farvel til ledelse som en selvstæn-
diggjort disciplin? Henrik Kolind argumenterer for, at 
de faglige ledere skal have et større råderum i frem-
tiden for at kunne levere bedre resultater i praksis.  
Så hvad kan vi fremover forvente af den gode leder?

11.45  Pause

12.00  De professionelle skal afhjælpe afmagt, 
men magter det ikke.

Lars-Henrik Schmidt, professor ved Danmarks  
institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus 
Universitet, fhv. rektor ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet 

Konflikten mellem omsorgspligt og selvbestemmel-
sesret er tendentielt tragisk. Omsorgspligten i form  
af afinstitutionalisering og individualiseret ansvarlig-
gørelse støder mod en grænse i mødet med bestem-
te borgergruppers selvbestemmelse. Også rehabilite-
ring møder grænser, og behandling og afhjælpefor-
anstaltninger kan føre til umyndiggørelse og uhen-
sigtsmæssig frustration. Men ikke nok med det:  
På paradoksal vis møder myndighedsforvaltningen 
sin egen afmagt i idealisering af empowerment, en-
hancement etc. Det regime af kontrolforanstaltninger 
og den dokumentation, standardiserede udviklings-
forløb kræver, kan umuliggøre effektive og tilpassede 
løsninger, hvilket fordrer mere magt og kontrol.

12.30  Frokost

13.30  Evidens, tokenisme og trojanske heste: 
Peerstøtte på dagsordenen

Lone Petersen, leder, psykolog, ph.d., MPG, Region 
Hovedstadens Psykiatri, Kompetencecenter for 
 Rehabilitering og Recovery og Lisa Korsbek, senior-
forsker, mag.art., ph.d., Region Hovedstadens Psykia-
tri, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery

Peerstøtte har effekt, i hvert fald på visse effektmål og 
i visse sammenhænge. Oplægget vil komme ind på 
denne effekt og illustrere tre eksisterende modeller af 
peerstøtte. Derigennem illustreres også områdets 
kompleksitet, for hvis effekten er betinget af bestem-
te sammenhænge og virkningsforhold, hvordan kan vi 
så sikre, at disse forhold er til stede? Strukturelle og 
organisatoriske forhold spiller ind, og det gør forstå-
elsen af egen rolle og funktion hos den enkelte peer-
støtte medarbejder også. Vi går fra fakta om peer-
støtte over strukturelle og organisatoriske forhold til 
mulige dilemmaer og konflikter inden for peerstøt-
te arbejdets mulighedsbetingelser og implemente-
ring.

14.15  Pause

KONFERENCEPROGRAM

TORSDAG DEN 2. NOVEMBER 2017



14.30  Workshops

Eftermiddagen byder på 5 workshops med facilitatorer 
og oplægsholdere.

1.  Faglig ledelse, version 2.0
 Oplægsholder: Søren Voxted
 Facilitator: Sven Preisel

2.  Peers i organisationer
 Oplægsholder: Irene Bendtsen og Klavs Serup 

Rasmussen
 Facilitator: Tonie Rasmussen

3.  Kan Åben Dialog forandre en organisation?
 Oplægsholder: Mie Leer og Helle Vase
 Facilitator: Jens Hjort Andersen

4.  Servicehunde og dyreassisteret terapi
 Oplægsholder: Hanne Troensegaard og Tia B. G. 

Hansen
 Facilitator: Ole Svejstrup

5.  Geninstitutionalisering
 Oplægsholder: Jesper Vaczy Kragh
 Facilitator: Bo Kristian Nielsen

Se bilag om workshops. Husk at tilmelde dig  
den  ønskede workshop ved ankomsten torsdag  
d. 2. november, kl. 9-10.

16.15  Pause

16.30  Danmarks Psykosociale Rehabiliterings-
pris – Den Flyvende Gris uddeles

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering uddeler 
for sjette gang en pris for nytænkende og bemær- 
kelsesværdige psykosociale rehabiliteringsindsatser. 
Prisens formål er at rette fokus på indsatser og/eller 
personer, der er gået foran i arbejdet, og som kan 
inspirere til fremtidig kvalificering. Det er muligt at 
indstille kandidater frem til september 2016, hvorefter 
bedømmelseskomiteen trækker i arbejdstøjet.  
Du kan indstille kandidater til prisen fra d. 20. maj og 
indtil d. 22. september på www.psykosocialrehabili-
tering.dk. 

Tidligere vindere af prisen er Stemmehørernetværket 
i Danmark, Åben Dialog Netværket, Karl Bach 
 Jensen, LAP, Projekt Vendepunkter og botilbuddene 
Tuesten Huse og Orion. Hvem mon det bliver i år? 

16.45  Slut på dagens program

19.30  Festmiddag
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9.00  Godmorgen ved Mogens Seider

9.15  Nye ledelsesudfordringer!

Annemette Digmann, aktionsforsker, ph.d.

Når vi nu og i fremtiden skal løse opgaverne for bor-
gerne, skal vi være i stand til at inddrage borgerne 
som erfaringseksperter i udviklingen af de nye løsnin-
ger. Det betyder at mange ledere vil komme ud af 
komfortzonen, fordi vi mister kontrol og styring samti-
dig med at vi skal innovere og samarbejde ikke bare 
med andre faggrupper og organisationer, men også 
med brugere og pårørende. Det er noget af en 
mundfuld. I oplægget kommer Annemette Digmann 
ind på, hvordan det kan lade sig gøre.

10.00  Pause

10.15  Tryghedsskabende dialoger i botilbud

Kenneth Sandell Henriksen, leder af Tuesten Huse, 
Aarhus Kommune og Line Top Abildtrup, leder af 
Orion, Region Hovedstaden

I 2016 modtog botilbuddene Tuesten Huse og Orion 
Den Flyvende Gris. På dette års konference fortæller 
lederne af de to tilbud om erfaringer med trygheds-
skabende dialoger – og udfolder selv en dialog på 
scenen.

Tuesten Huse har arbejdet målrettet og struktureret 
med flere komplementære metoder, der de seneste 
år har medvirket til at gøre botilbuddet til et mere 
trygt sted at bo og arbejde. Hvordan bliver en dialog-
baseret og tryghedsskabende feedbackkultur til? Og 
hvordan forstår vi i det hele taget ’det voldsomme’? 
Kan vold og trusler give mening? Hvordan forstår vi 
tryghed? Hvad betyder vores forståelser for, hvordan 
vi ’står i det’ i hverdagen, og hvilke muligheder ople-
ver vi at have? 

11.00  Skaber pressen mere uro end ro  
i arenaen?

Tobias Enné, digital chef, Primetime og Knud Kristen-
sen, landsformand, SIND

Medierne er gode til at fortælle historier. Men er de 
lige så gode til at fortælle sandheden? Mediernes 
arbejdsvilkår afføder kantede overskrifter, der sælger 
aviser, men alt for ofte stigmatiserer personer med 

psykisk sygdom. Hvilke konsekvenser har det? Er det 
fair? Og er det journalisternes skyld? KORA har på 
vegne af EN AF OS foretaget en undersøgelse af me-
diernes rolle i stigmatisering af personer med psyki-
ske lidelser. Tobias Enné fremlægger indsigter fra 
rapporten og analyserer journalisternes arbejdsvilkår 
og -metoder i et presset mediemarked. Knud Kristen-
sen kommenterer og fortæller – som landsformand 
og pårørende – om sine erfaringer med medierne.

12.00  Frokost

13.00  Hvad er afgørende for at få flere udsatte 
ledige i job?

Charlotte Hansen, projekt- og forskningschef, ph.d., 
Væksthusets Forskningscenter

Beskæftigelses Indikator Projektet har gennem 4 år 
fulgt 4.000 udsatte ledige på deres vej mod arbejds-
markedet via gentagne progressionsmålinger ca. hver 
3. måned. På baggrund af dette unikke datamateriale 
præsenteres de mest afgørende faktorer for at frem-
me jobsandsynligheden. Vi ser også på beskæftigel-
sesmedarbejderens rolle, herunder betydningen af 
sagsbehandlerskift og sagsbehandlerens tro på bor-
geren.

13.45  Pause

14.00  Film om psykisk sårbares beskæftigelse

Igen i år byder vi på en film, der bliver produceret til 
konferencen. Vi vil belyse de gode eksempler fra den 
praktiske virkelighed. Hvordan er psykisk sårbare 
mennesker kommet i job? Hvad fortæller de selv – og 
hvad siger arbejdsgiveren?

14.40  Dansk Selskab for Psykosocial 
 Rehabilitering perspektiverer

Projektleder og udviklingskonsulent i Udviklingsenhe-
den, Aarhus Kommune Ole Svejstrup og afdelingsle-
der, Støttet Beskæftigelse, Horsens Kommune Sven 
Preisel samler op på konferencens indlæg og relate-
rer til selskabets formål samt stiller fremadskuende 
spørgsmål. 

15.00  Afslutning
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PRISER OG PRAKTISK TILMELDING

Konferencen finder sted i Torvehallerne, Fiskergade 2–8, 7100 Vejle.  
Den foregår i dagene torsdag d. 2. og fredag d. 3. november 2017. 

Priserne er:  
Kr. 3.650 Deltager i enkeltværelse 
Kr. 3.350 Deltager i delt dobbeltværelse 
Kr. 2.850 Deltager uden overnatning 
Priserne er ekskl. moms. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet og er åben 
på vores hjemmeside www.psykosocialrehabilitering.dk. 
Vi opfordrer dig til at være tidligt ude, hvis du vil være sikker på en plads.

Ved afbud inden d. 31. august 2017 får du pengene tilbage, dog fratrukket et 
 administrationsgebyr på kr. 500. 
Ved afbud efter denne dato gives ikke penge retur, men du er velkommen  
til at give pladsen til en anden. Husk blot at give besked om det på mail til  
info@psykosocialrehabilitering.dk.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at skrive til info@psykosocialrehabilitering.dk.

PÅ GENSYN 

Vi håber at se rigtig mange til to inspirerende konferencedage i efteråret.  
Vi håber også, du vil hjælpe os med at gøre flere opmærksomme på konferencen 
– og opfordre dem til at melde sig ind i vores faglige fællesskab! 

Følg med på hjemmesiden, LinkedIn og Facebook 
Her kan du løbende holde dig opdateret om Dansk Selskab for Psykosocial 
 Rehabilitering og konferencen samt læse mere om tema og oplægsholdere. 


