
URO I ARENAEN:  
DET BLIVER BEDRE!
Socialpolitikken i Danmark svinger med de dagsaktuelle begivenheder, og tilgangen til de 
svageste medborgere bliver på kort tid ændret drastisk: For kun et par år siden forlangte 
Regeringens Psykiatriplan øget recovery-orientering i psykiatrien. Men i begyndelsen af 
2017 foreslog den nuværende regering oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske 
afdelinger med øget tvang og tilsidesættelse af fundamentale menneskerettigheder.  
På Selskabets 10. konference spørger vi: Hvad var håbet, da vi startede med omlægningen 
af socialpsykiatrien? Hvad blev det til? Og ikke mindst: Hvordan skal retningen være i 
fremtiden?

VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE

Vi stiller skarpt på tre temaer, der har fulgt os 
gennem årene og ikke mistet aktualiteten: 
Styring og ledelse, magt og afmagt og 
medarbejdere med erfaringskompetence. 

NPM er død. Siger man. Men det er ikke 
en pludselig indtruffet 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 selvstændiggjort disciplin?
• Hvis NPM er på vej til begravelse, er 

der så liv i ledelsen efter døden?

I det forløbne år har ’vold og trusler på 
botilbud’ trukket de store overskrifter. 
Regeringens lovforslag om specialiserede 
socialpsykiatriske afdelinger endte med at 
blive trukket tilbage. Men det efterlader en 
række komplekse spørgsmål: Hvordan blev 
nye institutioner med øgede tvangsbeføjelser 
overfor de mest udsatte borgere det 
dominerende svar? Hvad betinger dette 
comeback for institutioner og tvang? Og sidst 
men ikke mindst: Hvilken rolle spiller medierne 
– er de med til at lave uro i arenaen? 
• Hvordan blev øget tvang og nye 

institutioner det politiske flertals svar  
på de ansattes afmagt?

For 10 år siden anbefalede amerikanske 
Marianne Farkas, at halvdelen af 

medarbejderne i de psykosociale indsatser 
er peers. Nogle steder i Danmark begynder 
det så småt at ligne noget. Og hvad så? Fik 
vi håndteret udfordringerne: Er ’de’ blevet en 
af ’os’? Og hvis recovery er noget, der sker i 
hverdagslivet, bremser vi så ikke personens 
unikke proces ved at fagliggøre det hele? 
At mestre livet kan ikke gøres til genstand 
for manualisering. Alligevel skal en skovtur 
med en ven nu til dags helst omdøbes til 
haveterapi.
• Er det al relevant og hjælpsom 

erfaring, der skal legitimeres gennem 
fagliggørelse og professionelle roller?

I de her år er der mange, der siger: Det bliver 
bare værre. Donald Trump, kriserne i de 
vestlige samfund, terroren, og på arbejdet 
de billige ledelsesfloskler, den meningsløse 
dokumentation og mere kontrol – fortsæt 
selv. Hvad er overhovedet til at stole på 
– og er der noget tilbage at håbe på? Ja, 
håbet. Recoverybevægelserne i Norden 
begyndte med opgøret med den psykiatriske 
pessimisme (Alain Topor). Det er håbet, 
der konstituerer recovery som bevægelse. 
Uden det kan vi ikke gøre det, vi hele tiden 
har villet: fremme det enkelte menneskes 
recovery og fremme en værdig psykosocial 
indsats. Håbet er, nu som før, forudsætningen.

Velkommen til den 10. konference!
 

 

 



Sebastian Dorset er 
journalist og komiker, kendt 
fra talrige programmer i 
radio og TV. Han har selv 
været ramt af psykiske 
vanskeligheder og kæmpet 
med depression tidligere i sit 

liv. Sebastian Dorset er kendt for at blande 
humoren op med alvor og for at give sit 
publikum noget at tænke over. Han åbner 
konferencen 2017 med sit skræddersyede 
show ”Det sku’ vær så godt”.

Henrik Kolind er formand for 
Kommunaldirektørforeningen 
og kommunaldirektør i 
Roskilde Kommune. 
Han har markeret sig med 
innovative synspunkter på 
offentlig ledelse. Ledelse 

sker ikke bare sker på rådhuset, og de faglige 
ledere skal have et større råderum i fremtiden 
for at kunne levere bedre resultater i praksis, 
argumenterer Henrik Kolind. 

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

Han har i årtier udforsket det sociales 
analytik og siden 2000 præget debatten om 
pædagogik og uddannelse. På konferencen 
taler han om magt og afmagt i forhold 
til styringsmekanismer og om vold som 
udtryksform. 

Annemette Digmann er 
aktionsforsker, ph.d. Hun 
forsker i innovation og ledelse 
i den offentlige sektor, har 
udgivet flere bøger og er en 
levende formidler, der ofte 
sætter ledelse og manglen på 

samme i perspektiv med praktiske eksempler. 
Annemette Digmann analyserer, hvilke 
udfordringer, fremtidens faglige ledere står 
ovenfor, når NPM slipper styringen. 

OPLÆGSHOLDERE
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Charlotte Hansen er ph.d., 
projekt- og forskningschef 
ved Væksthusets 
Forskningscenter. Hun er 
en af de ledende kræfter 
i det banebrydende 
Beskæftigelsesindikator-

projekt, der leverer ny viden om udsatte 
lediges jobmuligheder. Charlotte Hansen 
bliver ofte brugt som ekspert i medierne og 
er med til at sætte dagsordenen i debatten 
om udsatte og beskæftigelse.

Tobias Enné er digital chef 
i kommunikationsbureauet 
PrimeTime. Han har været 
ankermand på PrimeTimes 
udvikling af den nationale 
oplysningsstrategi for 
antistigmatiserings-

kampagnen EN AF OS. Tobias Enné har et 
indgående kendskab til anvendelse af PR, 
sociale medier m.m. på psykiatriomtrådet. 

Knud Kristensen er formand 
for SIND – Landsforeningen 
for psykisk sundhed. Som 
landsformand og pårørende 
optræder han regelmæssigt 
i medierne. Udover sin store 
viden om psykiatriområdet 

i det hele taget besidder Knud Kristensen 
derfor også solid erfaring med journalister 
og med mediernes påvirkning af SIND’s 
medlemmer, brugere såvel som pårørende.

Jesper Vaczy Kragh 
er historiker, ph.d. og 
gæsteforsker ved Medicinsk 
Museion i København. Han 
har udgivet en lang række 
artikler og flere bøger om 
psykiatriens historie, bl.a. Det 

hvide snit. Psykokirurgi og dansk psykiatri 
1922-1983. Jesper Vaczy Kragh deltager i en 
workshop om reinstitutionalisering, hvor han 
kaster et historisk blik på (social-)psykiatriske 
institutioner Danmark. 



PROGRAM OG TILMELDING 

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

Endeligt program, pris og praktiske oplysninger vil være klar lige efter påske.  
Tilmelding – som foregår efter først-til-mølle-princippet – vil herefter være åben på vores 
hjemmeside psykosocialrehabilitering.dk

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. 

PÅ GENSYN I NOVEMBER

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

Vel mødt og på gensyn! 

Mogens Seider og Tonie Rasmussen  
Formand og næstformand 

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering  
psykosocialrehabilitering.dk 
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