WORKSHOPS
Workshops ved konferencen d. 2. november 2017, kl. 14.30 til 16.15.
Du tilmelder dig den ønskede workshop ved ankomsten, torsdag d. 2. november, kl. 9-10.
Årets 5 workshops tilbyder fordybelse i et be
stemt område, der er relateret til konferencens te
maer. De vil fungere som en samskabende proces,
hvor deltagerne har stor indflydelse på workshoppens
specifikke indhold og retning.
En facilitator med særlig viden og erfaring inden for
området styrer hver workshop, så den bliver en frem
adskridende proces, hvor det specifikke tema udfol
des. Facilitatorerne er udvalgte bestyrelsesmedlem
mer fra Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.
Efter et eller flere indledende oplæg agerer facilitator
og deltagere opponenter og medskabere i forhold til
oplæg og tema.

WORKSHOP 1
Faglig ledelse, version 2.0
Hvordan kan der udøves faglig ledelse i hverdagen,
der understøtter de politiske mål og forventninger til
velfærdsinstitutioner? Denne workshop bliver en dis
kussion af, hvordan ledelse og ansatte kan arbejde
med fagligheden og faglig udvikling. Oplægget ta
ger fat i centrale begreber, der anerkendes for styring
og udvikling i velfærdssektoren som ’forandringsle
delse’, ’kvalitetsledelse’, ’kerneopgave’ og ’professio
nel ledelse’. Men i workshoppen tager oplægsholde
ren disse begreber under behandling set fra den
position, de ansatte og frontlinjelederen befinder sig
i, og opstiller et alternativ til udvikling, der baserer sig
på ledelse af fagene og de ansattes faglighed. Nogle
af de emner, der tages op i workshoppen er:
• Hvad er og hvordan definere organisationen den
faglige kerne i kerneopgaven?
• Hvordan oversættes og formidles politiske og
administrative beslutninger til faglige løsninger?
• Hvordan får vi synliggjort de faglige muligheder
og begrænsninger ved politiske og administrative
beslutninger?
• Hvordan synliggøres og argumenteres faglig
kvalitet?
• Hvad er den faglige leders lederrolle?

Oplægsholder: Søren Voxted, lektor, Institut for
Marketing og Management, Syddansk Universitet.
Facilitator: Sven Preisel, Dansk Selskab for Psyko
social Rehabilitering.

WORKSHOP 2
Peers i organisationer
For 10 år siden anbefalede amerikanske Marianne
Farkas, at halvdelen af medarbejderne i de psykoso
ciale indsatser er peers. Nogle steder i Danmark be
gynder det så småt at ligne noget. Hvad sker der, når
peers kommer ind i organisationerne? Hvor ’forskel
lige’ giver det mest mening, at peers er eller ikke er i
forhold til andre medarbejdere, og hvilke positioner
er det muligt og relevant at indtage? Er der reelt
brug for, at peers er forskellige fra andre medarbej
dere – på hvilke måder og hvorfor? Og kan vi over
hovedet tale om, at ’vi er ens eller forskellige’ uden at
komme til at opretholde og forstærke et ’dem og
os’-perspektiv? Hvad er recoveryunderstøttende?

Oplægsholdere: Klavs Serup Rasmussen er
projektleder, Peer-støtte i Region Hovedstaden.
Irene Bendtsen er certificeret FIT trainer og leder af
Socialpsykiatrisk Center Sorø.
Facilitator: Tonie Rasmussen, Dansk Selskab for
Psykosocial Rehabilitering.

WORKSHOP 3
Kan Åben Dialog forandre en organisation?
I Åben Dialog er dialogen, refleksionen og netværks
orienteringen central. Men hvad er det, der ser ud til
at skabe synlige og mærkbare forandringer hos den
enkelte person og organisationen? Hvordan kan vi
som individer skabe forandringer på vej mod Åben
Dialog? Og kan Åben Dialog (virkelig) forandre en
organisation? På workshoppen inviterer oplægshol
derne deltagerne til at lytte til fortællinger om, hvor
dan vi som personer og organisationer kan samskabe
forandring på vej mod en mere dialogisk praksis.
Og vi retter opmærksomheden på, hvordan oplevet
ligeværd, sprogets skaberkraft og polyfoniske per
spektiver gør en forskel i praksis – for den enkelte
person og organisationen.

Oplægsholdere: Mie Leer er udviklingskonsulent i
Center for Boområdet, Aarhus Kommune, underviser
og supervisor i Åben Dialog-uddannelsesforløb på
tværs af Aarhus Kommune og Region Midt, endvi

dere aktiv i Åben Dialog Netværket i Danmark og i en
tværfaglig forskningsgruppe. Helle Vase er udviklings
konsulent i Udviklingsenheden, Aarhus Kommune,
kursusleder for den 2-årige landsdækkende Åben
Dialog Uddannelse i relations- og netværksarbejde,
endvidere involveret i Åben Dialog uddannelsesfor
løb indenfor og udenfor Aarhus Kommune og aktiv i
Åben Dialog netværket i Danmark.

WORKSHOP 5

Facilitator: Jens Hjort Andersen, Dansk Selskab for
Psykosocial Rehabilitering.

Jesper Vaczy Kragh tilbyder et oplæg om Psykiatri og
særforsorg. Historiske erfaringer: Med socialreformen
i 1933 overtog den danske stat, som paragraf 66 i
loven bekendtgjorde, ”forsorgen for opdragelse, un
derhold, forsørgelse, kur og pleje for sindssyge, ånds
svage, epileptikere, vanføre, lemlæstede, talelidende,
blinde og døvstumme”. Det blev set som en samlet
opgave under fællesbetegnelsen: særforsorgen. Til
trods for dette foregik udviklingen frem mod særfor
sorgens udlægning i 1980 ikke på en ensartet måde i
de forskellige dele af særforsorgen. Hvad betød over
gangen fra stat til amt i psykiatrien? Og hvad betød
dette for de indlagte, som havde været vant til lange
ophold på store institutioner? Oplægget vil med ud
gangspunkt i psykiatrien diskutere forskelle og lighe
der mellem de forskellige forsorgsgrene og herunder
nogle af de historiske problemer, som psykiatrien
stadig arbejder med i dag.

WORKSHOP 4
Servicehunde og dyreassisteret terapi
Servicehunde til psykisk sårbare og dyreassisteret
terapi er i fremmarch i socialpsykiatrien. Hanne Troen
segaard og Tia B. G. Hansen vil i denne workshop
stille skarpt på muligheder og begrænsninger i an
vendelse af dyr i den enkelte borgers recoveryproces.
Er kommunerne gode nok til at håndtere dyrevelfær
den, og hvordan spiller servicehunde og dyreassiste
ret terapi sammen med kommunernes øvrige rehabi
litering. Skal der stilles særlige krav til kommunerne i
forbindelse med, at de bevilger servicehunde til bor
gerne?

Oplægsholdere: Hanne Troensegaard er professio
nel hundetræner og en del af bestyrelsen i Service
hundeforeningen. Hanne uddanner servicehunde og
udplacerer hundene hos borgere med psykisk sårbar
hed. Tia B.G. Hansen er lektor ved Ålborg universitet,
Center for Developmental & Applied Psychological
Science. Forsker bl.a. i dyreassisteret terapi og har
skrevet artikler om servicehunde.
Facilitator: Ole Svejstrup, Dansk Selskab for Psyko
social Rehabilitering.

Geninstitutionalisering
Nye institutioner med øgede tvangsbeføjelser overfor
de mest udsatte borgere er ved at blive det domine
rende svar på de professionelles afmagt. Hvad betin
ger dette comeback for institutioner og tvang?

Oplægsholder: Jesper Vaczy Kragh er historiker,
ph.d. og gæsteforsker ved Medicinsk Museion i
København.
Facilitator: Bo Kristian Nielsen, Dansk Selskab for
Psykosocial Rehabilitering.

