
NYE HORISONTER FOR RECOVERY: 

FRA DIGITAL FUTURISME  
TIL STENALDER

Behandling og terapi er ikke mere det selvindlysende svar på psykiske vanskeligheder.
Recovery forstår flere og flere snarere som den enkeltes læreproces i et meningsfuldt 
fællesskab med andre, og tilsvarende vil den professionelles rolle forvandle sig væk fra 
behandler eller terapeut. Hvorhen? – Men robotterne kommer! Nye velfærdsteknologier 
er begyndt at invadere det sociale arbejdes kendte arenaer, de kommer med høj fart og 
påvirker relationerne mellem borgere og professionelle. Og antitesen vokser sig på sin 
side stærkere: Green Care – på dansk: Grøn Omsorg – er en ny bevægelse, som placerer 
tyngdepunktet på naturens helende virkninger.

VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE

Recovery-skoler er i fremdrift landet over, og 
undervisning som tilbud til mennesker med 
psykiske vanskeligheder er ved at bevise sit 
værd. Den norske recoverypioner Arnhild 
Lauveng har for nylig i sin ph.d.-afhandling 
fremlagt videnskabelig dokumentation: 
Personer med sammenlignelige diagnoser 
og forløb opnår bedre trivsel og livskvalitet 
i recovery-skoler end under traditionel 
ambulant behandling.

Nutidens innovative tilbud har grundlæg-
gende det til fælles, at borgerne selv bliver 
aktive medskabere af den hjælp, de har brug 
for. Mennesker kommer sig i hverdagslivet – 
på arbejdspladsen, i skolen, i fritiden – som 
sig selv, ikke i den problemrolle som ”borger”, 
de professionelle tidligere har tildelt dem. 
Alliancer med aktører i civilsamfundet bliver 
derfor afgørende for vellykket rehabilitering 
indenfor rammerne af en bæredygtig 
samfundsudvikling. Og som professionel er du 
ikke mere den, der ”ved bedre”. Hvad bliver 
din rolle så?
 

Men ikke nok med det: Nye velfærdsteknolo-
gier invaderer det sociale område i højt 
tempo. En dansk kommune har påbegyndt en 
obligatorisk ”teknologiafklaring” af udvalgte 
målgrupper, herunder personer med psykiske 
vanskeligheder. Hvordan gør de det, og hvad 
regner de med at opnå? Ja, hvad foregår der 
i det hele taget i de her år, hvor forholdet 
mellem menneske og teknologi er i hastig 
forandring?

I periferien står nutidens maskinstormere 
klar. De påkalder sig ikke teknikken, men 
dyrene og naturen som veje til nye sociale 
interventioner. Green Care – pædagogik og 
terapi med natur, dyr, have og landbrug – er 
en ny trend, der vinder terræn i Danmark.

Tilbage står spørgsmålet om velfærden:  
Er den ved at forlade transaktionen som sin 
foretrukne form – overførslen af ydelser fra 
professionel til borger – for at genvinde noget 
af sin oprindelige mening: at færdes vel i livet, 
sammen?

Velkommen til konference i 2018!

 

 

 



Arnhild Lauveng er psykolog og havde tidligere diagnosen 
skizofreni. Hun er specialist i klinisk samfunnspsykologi og 
forsvarede i sensommeren 2017 ph.d.-afhandlingen ”Growing 
as a person. The possibility of personal development for adults 
in treatment and education”. Arnhild Lauveng har udgivet 
flere bøger, de to første ”I morgen var jeg altid en løve” og 
”Unyttig som en rose” handler om hendes egenerfaring med 
diagnosen schizofreni. 

Ullrich Zeitler er filosof, ph.d. og uddannelsesleder ved  
VIA University College. Han har på det seneste bl.a. 
beskæftiget sig med tværprofessionelt samarbejde og skrevet 
bogen ”Ny professionalisme” (2016). 
 
 
 

Lisa Korsbek er seniorforsker i Region Hovedstadens 
Psykiatri. Hendes primære arbejdsfelt er udvikling og 
forskning i indsatser, der kan fremme forudsætningerne for 
menneskers recovery - fra fælles beslutningstagning over 
peerstøtte til forskning i recovery og recoveryorienterede 
interventioner.   Men hvad skal der til for at recovery og 
brugerinddragelse i forskning bliver en integreret del af den 
psykiatriske forskning herhjemme, hvilke metoder og målinger 
er relevante, og hvordan sikrer vi de levede erfaringer i alle 
dele af forskningsprocessen? Det er omdrejningspunktet for 
den workshop om forskning, som Lisa Korsbek vil afholde på 
årets konference.

Nikolaj Sonne er en af Danmarks førende IT-eksperter med 
skarpe holdninger og kommentarer til teknologi, trends og 
udvikling. Han er uddannet journalist og arbejder til daglig 
på Danmarks Radio, hvor han siden 2009 har været vært på 
tech-programmet ”So ein Ding”. Tidligere arbejdede Nikolaj 
Sonne som journalist og redaktør på gadgetmagasinet, 
”GEAR”, hvor han vandt FDIMs pris ”Bedste Danske WebTV” 
tilbage i 2008. 

Anne Mette Have Rasmussen er leder i Horsens Kommune 
inden for Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte. Hun arbejder 
hver dag strategisk og praktisk med at sætte teknologi i spil 
til forløsning af borgerens potentiale, så det bidrager til, at 
borgeren kan leve et mere værdifuldt og selvstændigt liv. 
Hvordan kan vi gribe teknologi an i en offentlig kontekst? 
Kan det overhovedet hjælpe borgerne? Anne Mette Have 
Rasmussen giver et bud, på baggrund af den måde, som 
Horsens Kommune har valgt at arbejde med området på.

OPLÆGSHOLDERE

NYE HORISONTER FOR RECOVERY: FRA DIGITAL FUTURISME TIL STENALDER

 



Anders Fogh Jensen (f.1973) er filosof, foredragsholder, 
forfatter og dramatiker. Han er forfatter til en lang række 
bøger, herunder ”Projektsamfundet” og ”Projektmennesket”. 
Se mere på www.filosoffen.dk 
 
 
 

Carsten Ørting Andersen er formand for Dansk Green Care 
Netværk. Han er konsulent, underviser, foredragsholder, 
rideterapeut og skribent med speciale i Grøn Omsorg. 
Carsten Ørting Andersen har i mange år arbejdet med 
natur, dyr og landbrug som pædagogisk leder. Erfaringen 
rækker fra børnehave over skolen, specialundervisning og 
specialpædagogiske tilbud for personer med vidtgående 
psykiske og psykiatriske problemstillinger. 

Jeppe Spure Nielsen er hverdagsaktivist i Sager der samler 
og aktionsforsker i sin virksomhed Spure Organismer. Han har i 
begge roller og på konferencen fokus på, hvordan kommuner 
kan understøtte, at det bliver interessant for lokalsamfundets 
aktivister og frivillige at indgå i ligeværdige samarbejder med 
de kommunale partnere om nye veje til samfundsdeltagelse 
og velfærdsudvikling. 

Jacob Storch er PhD. og partner i joint action a/s. Jacob 
har en lang konsulent og ledelseserfaring bag sig som 
stifter af Attractor. I dag arbejder han med relationel velfærd 
og sammenhængende borgerforløb i kommuner, med en 
aktionsforskningsvinkel. Herudover er han arrangør af en årlig 
international konference om relationel velfærd og ledelse. Han 
skriver løbende artikler om relationel velfærd og om relationel 
kapacitetsopbygning og er ekspert i systemisk rådgivning og 
konsultation.
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http://www.filosoffen.dk/
http://www.greencarenetvaerk.dk/
http://www.greencarenetvaerk.dk/
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PROGRAM OG TILMELDING 

Konferencen finder sted i Torvehallerne, Fiskergade 2–8, 7100 Vejle, i dagene torsdag  
den 25. og fredag den 26. oktober 2018.
      
Endeligt program, pris og praktiske oplysninger vil være klar kort 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.

Vel mødt og på gensyn! 

Mogens Seider og Tonie Rasmussen  
Formand og næstformand 

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering  
psykosocialrehabilitering.dk 

http://www.psykosocialrehabilitering.dk

