
TORVEHALLERNE, VEJLE, DEN 25.-26. OKTOBER 2018

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

– SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER FREDAG DEN 24. AUGUST 2018

INVITERER TIL ÅRETS KONFERENCE:

Balthasar Frida Jacobi  Arnhild Lauveng  Ullrich Zeitler   
Merete Benedikte Johansen  Nikolaj Sonne Anne Mette 
Have Rasmussen  Anders Fogh Jensen Carsten Ørting 
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Dubert  Lisbeth Harkes Andreassen  Irene Bendtsen  Lars Bording-
Machon  Michael Gyes-Linde  Liv Os Stølan  Jette Møllerhøj

MØD

NYE HORISONTER FOR RECOVERY: 

FRA DIGITAL FUTURISME  
TIL STENALDER

http://www.psykosocialrehabilitering.dk


 09.00  Ankomst, indskrivning og morgenkaffe. 
Valg af workshop

 10.00  Velkommen

Mogens Seider og Tonie Rasmussen, hhv. formand  
og næstformand i Dansk Selskab for Psykosocial 
 Rehabilitering, indleder konferencen.

 
   
 10.15  Musik giver mit liv sprog

Siden en helt ung alder har Balthasar skriblet 
 rammende tekster ned i sin notesbog for at finde et 
kreativt outlet. Hans univers er helt unikt med 
 personlige fortællinger, der sætter livet i perspektiv, 
og med billedsprog, der gør, at enhver person kan 
følge med. 

Frida Jacobi har skrevet sange siden barnsben og 
bruger i dag aktivt musikken til at skabe sin vej i livet 
og trives som menneske. Sangene handler om de 
tætte, ofte familiære, relationer med lige dele kærlig-
hed, længsel og håb. En pige og et klaver: Mere skal 
der ikke til!

 10.40  Meningsfyldte læringsmiljøer og 
 fællesskabers betydning for recovery

Arnhild Lauveng er psykolog, ph.d. og specialist 
i klinisk samfundspsykologi. Hun havde tidligere 
 diagnosen skizofreni. 

Personer med sammenlignelige psykiske vanskelig-
heder og forløb opnår bedre trivsel og livskvalitet i 
daghøjskoler end som følge af traditionel ambulant 
behandling. Sådan lyder det centrale forsknings-
resultat i Arnhild Lauvengs ph.d.-afhandling Growing 
as a person.  
The possibility of personal development for adults in 
 treatment and education (2017), der bl.a. er baseret 
på interviews med studerende på to danske dag-
højskoler. I dette foredrag vil hun præsentere sin 
forskning og belyse værdien af fællesskaber og 
 helhedsorienterede indsatser.

 11.25  Pause

 11.45  Professionalisme og aktivt 
 medborgerskab

Ullrich Zeitler, filosof, ph.d., uddannelsesleder ved 
VIA University College

Hvordan stilles den professionelle i arbejdet med 
psykisk sårbare/syge medborgere i et samfund, hvor 
samskabelse og aktivt medborgerskab er i centrum? 
Hvad kendetegner professionalismen? Og hvilken 
rolle tilkommer der civilsamfundet i forbindelse med 
rehabiliteringsindsatsen?

 12.30  Frokost

 13.30  Peerstøtte: Fra erfaring til gensidig 
 læring og udvikling

Merete Benedikte Johansen, projektleder af recovery- 
mentorindsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri

’Indefra-perspektivet’ i relation til peerstøtte er 
 mange facetteret og involverer altid flere end den, 
der modtager støtten. ’Indefra’ inkluderer også 
 giveren af peerstøtte og måske endda også de 
 personer, der klæder en peer på til kompetent og 
professionelt at yde støtte og give vejledning. Her 
spiller læring en central rolle. Læring sker gennem 
udvikling og udveksling og er en fortløbende proces 
for alle tre parter. Man kan sige, at peerstøtte i højere 
grad virker til læring end til viden. Det er forholdet 
mellem disse to, vi vil se på i dette oplæg 

 13.50  Paneldebat: Nye professionelle roller

Fire perspektiver på centrale dilemmaer i forhold til 
nye professionelle roller i den recovery-orienterede 
organisation. En forbundsformand, en brugerrepræ-
sentant, en leder og frontmedarbejder diskuterer  
– og indgår i en interaktiv dialog med salen.

 14.20  Pause
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 14.40  5 workshops

1.  Heste inddraget i terapi 
2.  Recovery og brugerinddragelse i forskning
3.  Hvordan opleves psykoaktive stoffer indefra?
4.  Medarbejdernes recoveryrejse
5.  Recovery, rehabilitering og retspsykiatri 

Se venligst bilag med beskrivelser af de enkelte 
 workshops, oplægsholdere og facilitatorer. Husk at 
tilmelde dig den ønskede workshop ved ankomsten 
torsdag d. 25. oktober, kl. 9-10. 

 16.25  Pause

 16.45   Danmarks Psykosociale Rehabiliterings-
pris – Den Flyvende Gris uddeles 

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering uddeler 
for syvende gang en pris for nytænkende og 
 bemærkelsesværdige psykosociale rehabiliterings-
indsatser. 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 2018, 
hvorefter bedømmelseskomiteen trækker i arbejds-
tøjet. 

Du kan indstille kandidater til prisen fra d. 22. maj og 
indtil d. 21. september på www.psykosocialrehabili-
tering.dk. 

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

 17.00  Slut på dagens program 

 19.30  Festmiddag

 

TORSDAG DEN 25. OKTOBER FREDAG DEN 26. OKTOBER

 09:00  Godmorgen ved Mogens Seider

 09.15  Teknologistorm med udsigt til orkan

Nikolaj Sonne, IT-ekspert og tænkehat, journalist og 
vært på tech-programmet ”So ein Ding”

Den teknologiske udvikling galopperer afsted. En ny 
smartphone har i dag nogenlunde samme regnekraft 
som verdens hurtigste computer havde for 20 år siden. 
Vi bygger lærenemme maskiner, digitale assistenter, 
droner og selvkørende biler. Hele tiden hurtigere, 
mindre, billigere, bedre - sådan er teknologi - og det 
har vi vænnet os til. Men ser man udviklingen lidt fra 
oven er det ikke bare imponerende - det er decideret 
gak! 

Nikolaj Sonne tager os med på en til tider finurlig 
rejse rundt i digilands både mørke og lyse sider. 
Hvordan kom vi hertil og, hvor er det vi – måske – er 
på vej hen? Alt er forbundet og fremtiden er ikke, 
hvad den har været – den er mere gak og på mange 
måder nok tættere på, end du tror.

 10.00  Pause

 10.20  Forudsætninger for succes – teknologisk 
intuition og hverdagsteknologi

Anne Mette Have Rasmussen, leder af ASV, samt 
Kommunikation og Teknologi, Horsens Kommune

I Horsens Kommune er et helt centralt omdrejnings-
punkt i forløsningen af borgerens potentiale anven-
delse af teknologi, der kan understøtte og kompen-
sere borgeren. Alle borgere teknologiafklares for, 
hvordan de kan understøttes teknologisk, for at leve 
et mere selvstændigt og værdifuldt liv. Medarbejder-
nes teknologiske viden, intuition og kompetencer er 
centrale i dette arbejde. I oplægget vil Anne Mette 
Have Rasmussen fortælle, hvordan der målrettet ar-
bejdes med borgerrettet teknologi i Horsens Kom-
mune, både i relation til borgere og medarbejdere.
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 10.50  Samtale via ny teknologi

Mogens Seider taler med en borger i  
Horsens  Kommune via robotten BEAM og spørger:  
Hvad betyder den for dit hverdagsliv?

 11.00  Mennesker og teknologi 

Anders Fogh Jensen, filosof, foredragsholder, 
 forfatter og dramatiker

Teknologien har næsten altid delt vandende i tilhæn-
gere og modstandere. Og de teknologiske udviklin-
ger har tilsvarende delt befolkningen i fremskridts-
optimister og naturromantikere. Vi venter ikke 
længere som under den kolde krig på at russerne 
eller kineserne kommer, men på robotternes komme. 
Men hvad er teknologi egentlig, og hvad er menne-
skets forhold til teknologi? Filosoffen Anders Fogh 
Jensen vil i dette foredrag gøre os lidt klogere på 
forskellene mellem redskab og teknologi, mellem 
teknik og teknologi, og han vil opridse, hvordan det 
hidtil er gået, når mennesket har fået ny teknologi, 
eller isenkram, som nogen ynder at omtale teknolo-
gien. Han vil også adressere, hvad det hidtil har gjort 
ved menneskers liv og de mellemmenneskelige for-
hold, når teknologien er flyttet ind.

 11.45  Frokost

 12.45  Green Care imellem civilsamfund og 
 professionalisering 

Carsten Ørting Andersen er formand for Dansk Green 
Care Netværk. Han er konsulent, underviser, fore-
dragsholder, rideterapeut og skribent med speciale i 
Grøn Omsorg. 

De gode viljer står nærmest i kø, når det gælder om 
at implementere natur og landbrugsbaserede indsat-
ser for mennesker i alle aldre. Det er dokumenteret, 
at det postindustrielle samfund er kraftigt medvir-
kende til at fremme stress og angst. Det er også 
 dokumenteret, at naturen kan bruges som behand-
ling mod netop stresslidelser, angst, depression og 
demens, samt mindsker børns angst og fremmer 
 læring. Vor tids store udfordring bliver at skabe en ny 
forbindelse for mennesker med naturen, baseret på 
forskningsbaseret viden og den erfaringsopsamling, 
som systematisk og dokumenteret metode kan 
 bidrage med. 

 13.05  Borgere som byskabere i stort og  
småt – om at bygge mening i handlings-
fællesskaber

Jeppe Spure Nielsen, hverdagsaktivist og aktions-
forsker, indehaver af Spure Organismer

Hvordan kan borgerne hente mening og velvære i at 
blive aktive byskabere i stort og småt, og ikke blot 
brugere af byen? Det er spørgsmålet, der har sat 
gang i en række grønne, fællesskabende aktiviteter i 
Aarhus, hvor borgere går sammen i handlingsfælles-
skaber for at forskønne og berige byens offentlige 
rum. Hvordan kan vi autorisere os selv som borgerne 
til selv at handle og måske indse, at friheden til at 
gøre noget meningsfuldt for os selv og et fællesskab 
er større end vi tror? Hvordan kan man som ’hver-
dagsaktivist’ gå forrest og frisætte borgernes enga-
gement og handlingskraft, så de ikke behøver at 
spørge Kommunen om lov eller penge? Hvordan 
 bakker en kommune bedst op om sådanne borger-
initiativer, og med hvilke ressourcer? Hvad skal man 
som kommune være opmærksom på i samarbejder 
med aktive borgere, der tager sagen i egen hånd?

 13.30  Pause

 13.50  Introduktion til relationel velfærd

Jacob Storch, PhD. og partner i joint action a/s

Offentlig velfærd er i høj grad organiseret omkring 
normalindsatser ud fra en transaktionstænkning, hvor 
det offentlige har monopol på at tilbyde ydelser til 
borgerne. Men mange borgeres udfordringer passer 
ikke ind i de kriterier, der er opstillet for at udløse 
ydelserne, og bliver derfor ofte til ‘besværlige’ bor-
gere for systemet at håndtere. Men relationel velfærd 
inviteres en ny praksis i spil, hvor udgangspunktet 
ikke er ydelser og standarder, men i stedet en relati-
onsbaseret strategi til samarbejde med de mest ud-
satte borgere, der lever liv, der er kendetegnet ved 
høj grad af kompleksitet og systemiske udfordringer, 
herunder ofte psykiske vanskeligheder.

 14.30  Afslutning

Konferencen slutter 14.45.
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PRISER OG PRAKTISK TILMELDING

Konferencen finder sted i Torvehallerne, Fiskergade 2–8, 7100 Vejle.  
Den foregår i dagene torsdag d. 25. og fredag d. 26. oktober 2018. 

Priserne er:
Kr. 3.750 Deltager i enkeltværelse
Kr. 3.450 Deltager i delt dobbeltværelse 
Kr. 2.950 Deltager uden overnatning 
Priserne er ekskl. moms. 

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

Ved afbud inden d. 24. august 2018 får du pengene tilbage, dog fratrukket et ad-
ministrationsgebyr 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.

mailto:info%40psykosocialrehabilitering.dk?subject=

