
 
 

HANDLINGSPROGRAM 2018-2022 
 
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering har på møde d. 22. marts 2018 vedtaget dette handlings-
program for årene 2018-2022. 
 Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering arbejder såvel fagligt som (fag-)politisk med udviklingen af dette 
handlingsprograms temaer. 
 
1. Ligestilling af psykiatrisk og psykosocial forskning og videndeling 

Aktuelt foregår der stort set kun forskning på sundhedsområdet – i samarbejdet mellem udvalgte psykiatriske hos-
pitaler og tilknyttede universiteter. Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering er derfor fortalere for den nationale 
strategi, Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser (2015), der anerkender behovet for forskning i psy-
kosociale indsatser. 
 Vi ønsker forskning, som fremmer de relationelle, de situationelle og de kontekstuelle perspektiver. Og vi vil 
fremme anerkendelsen af lokal evidens og opfordrer til et mere differentieret evidensbegreb, der inkluderer borger-
nes og medarbejdernes erfaringer.  
 Vi arbejder for at fremme forskning og videndeling på det psykosociale område ved bl.a. at afholde en årlig 
konference, udgive faglige skrifter og ved at deltage i arbejdsgrupper og udvalg. Endvidere har vi som mål at ud-
bygge samarbejdet med fx professionsuddannelser for at øge forståelsen af recoveryorientering og psykosocialreha-
bilitering i uddannelsessektoren. 
 Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering arbejder for oprettelsen af et nationalt kompetencecenter, der 
skal indsamle, producere og formidle praksisnær viden om psykosociale indsatser i Danmark.  
 
2. Lige adgang til arbejdsmarkedet 

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering virker for lige adgang til arbejdsmarkedet for alle mennesker. 
     Vi vil understøtte udviklingen af allerede eksisterende veje ud på arbejdsmarkedet for mennesker med psykiske 
vanskeligheder og en fælles referenceramme i de sociale indsatser og i beskæftigelsesindsatserne fx en fælles reco-
veryorienteret forståelse af psykiske vanskeligheder.  
     Vi vil understøtte indsamling af viden om diversiteten i, hvad der virker for den enkelte, og bruge denne viden 
som trædesten til at fremme samarbejdet på tværs af sektorer og civilsamfundet for at øge adgangen til arbejdsmar-
kedet. 
 
3. Velfærdsteknologi: Muligheder og trusler 

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering vil bidrage til at holde fokus på udviklingen af teknologi, som under-
støtter psykosocial rehabilitering fx på de årlige konferencer, ved nedsættelse af en interessegruppe på området eller 



 
 
gennem publikationer om emnet. Vi er optaget af både teknologiens potentialer og de negative konsekvenser, som 
måske også kan forekomme, og vil holde et fremadrettet blik på perspektiverne for den teknologiske udvikling in-
denfor psykosocial rehabilitering.  
 
4. Medicin er én mestringsstrategi blandt flere andre 

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering ønsker at fremme en forståelse, hvor medicin betragtes som en af 
mange mestringsstrategier. Brugen af medicin kan være forbundet med både fordele og ulemper. Vi ønsker, at me-
dicin sidestilles med alle andre strategier til at mestre psykiske vanskeligheder og brug eller fravalg af medicinsk 
behandling er den enkeltes valg. Det betyder, at hjælp til at mestre psykiske lidelser ikke må betinges af medicinsk 
behandling.  
 Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering arbejder for: 

• At informationen omkring den medicinske behandling skal være grundig og uvildig.  
• At alle borgere får adgang til både ud- og nedtrapningsplaner med kvalificeret professionel støtte. 
• At alle borgere får tilbud om at arbejde med medicinpædagogik, som understøtter borgerens egen 

stemme og egne valg i forhold til medicin som mestringsstrategi. 
 
5. Implementering af Handicapkonventionen 

FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap er en menneskerettighedskonvention, der skal sikre 
grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap. Konventionen blev vedtaget i FN den 13. de-
cember 2006, og i juli 2009 ratificerede Danmark konventionen.  

I 2014 formulerede FN imidlertid på deres samling i efteråret en skarp kritik af Danmark for ikke at over-
holde Handicapkonventionen, og denne er stadig ikke fuldt ud implementeret i dansk lovgivning. Dansk Selskab 
for Psykosocial Rehabilitering bakker fuldt og helt op om ønsket om implementering af konventionen i dansk lov-
givning og vi vil i den kommende periode arbejde for at opnå dette. 

I følge konventionen skal retten til at udøve sin fulde retslige handleevne og til at opretholde sin fysiske og 
psykiske integritet respekteres uanset (grad af) handicap. Enhver form for behandling af personer med handicap 
forudsætter, at der er givet et frit og informeret samtykke. Retten til at bo og leve i samfundet efter ens eget valg og 
til at opretholde sin fulde frihed på lige fod med andre borgere skal respekteres og understøttes.  
 


