Dokumentation og
forskning 2018
En interessegruppe i Dansk Selskab
for Psykosocial Rehabilitering
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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 dine
ledelse eller 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.) og dækker udgifterne, 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
sender 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 med mellemrum 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: https://www.linkedin.com/groups/3762027.

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 normalt nye medlemmer en gang årligt. Gruppen er ved at
konsolidere sig og optager måske først nye medlemmer i 2019.
Kontakt evt. Lea på mail leand@esbjergkommune.dk
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“Vi eksperimenterer hele tiden
for at finde den rigtige form for
en interessegruppe”

Temaer i 2018
Gruppen har i 2016/2017 bl.a. beskæftiget sig med følgende temaer:

Hvordan skabes der sammenhæng mellem forskning og praksis?
Vi har drøftet samspillet om forskning mellem kommuner og regioner og ønsker
til det. Lars Bording og Lea Pedersen arbejder med at finde et initiativ.

Medarbejdernes recovery/forandringsrejse
Irene, Mette og Michael har lagt planer for, hvordan vi får hul på temaet.

Vurdering af Socialstyrelsens nye vidensnotat om Livshistorie
fortælling, Åben dialog og Feed back Informed Treatment
Gruppen har på et møde drøftet Socialstyrelsens vidensnotat. Det er blevet
til indlæg i selskabets nyhedsbrev. Knud Ramian fik skrevet om
digitaliseringsstrategien og vejen fra evidens til lovende praksis.

Recovery skolen i Vejle
Gruppen har på et møde drøftet igangsætningen af Recovery skolen i Vejle.
Kontakt Lisbeth Harknes Andreassen.
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Interessegruppens medlemmer
oktober 2017
Lea Pedersen

Udviklingskonsulent,
Socialt Rehabiliteringscenter, Esbjerg kommune

Knud Ramian

Senior-konsulent, DEFACTUM,
Region Midtjylland, Århus

Lisbeth Harkes Andreassen

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

Mette Strunge Dubert

Konsulent, Socialstyrelsen

Irene Bendtsen

Centerleder, Psykosociale Indsatser i Sorø

Lars Bording

Afdelingsleder, Tangkær og Blåkærgaard,
Region Midtjylland

Michael Gyes-Linde

Relationsmedarbejder, Juvelhuset, Herlev
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Læs mere
Publikationer som er produceret af
gruppens medlemmer og andre
relevante skrifter kan downloades fra
bit.ly/2yGbz65.

Bendtsen, I., et al. (2014).
Dokumentationens betydning for
recovery-processen, Center Nørrebro,
19 sider + 15 bilag.

Ramian, K., Pedersen, L., Andreasen,
L. H., & Bendtsen, I. (2017).
Fra Vidensklaration til Lovende
praksis. Nyhedsbrev fra Dansk Selskab
for Psykosocial Rehabilitering 02:17.

Elleby, D. and H. Vase (2014).
Fortællinger om dokumentation, der
giver mening på vej mod recovery.
Vidensopsamling fra et seminar i
foråret 2014, Aarhus, Socialpsykiatri
og udsatte voksne, Aarhus Kommune:
9 sider + 4 bilag.

Ramian, K. (2017).
Udvikling af sociale indsatser – Om
New Public Management,
digitalisering og vidensproduktion i
socialt arbejde. Interessegruppen for
dokumentation og forskning. Aarhus.
Retrieved from bit.ly/2yGbz65.
Ramian, K., (Ed.). Thygesen, R.,
Pedersen, L., Vorre, R., Bording, L.,
& Lyngdahl, T. (2016).
Supplerende kommentarer til
”Dokumentation og evaluering –
Håndbog for sociale tilbud. 6 sider.
Interessegruppen for dokumentation
og forskning Aarhus.
Pedersen, L. and L. H. A. Andreassen
(2015). Når dokumentation under
støtter recovery, Interessegruppen
Ramian, K. (2015). Kan erfaringer blive
til viden? – Metodeerfaringer fra
Projekt “Recovery og dokumentation”
Århus, Interessegruppen for dokumentation og forskning: 32 sider.

Dubert.M, et al. (2014).
Evaluering af Impuls kursuscenter og
Mødested 2014, Socialpsykiatrien,
Svendborg Kommune: 30 sider
+ 33 bilag.
Dubert, M. (2012).
Brugerundersøgelse på Støttecenter
Skovbrynet, Svendborg Kommune,
Socialpsykiatrien, Svendborg
Kommune: 12 sider + Bilag.
Dubert, M. S. (2012).
Dokumentationens betydning for
Recovery-processen. Interview af
borgere og medarbejdere i
Socialpsykiatrien i Svendborg,
Socialpsykiatrien, Svendborg: 9 sider.
Pedersen, L. (2012).
Dokumentation og recovery –
Inspirationshefte for borgere og
medarbejdere, Udviklingsafdelingen,
Socialt rehabiliteringscenter, Esbjerg:
7 sider + Bilag.

