INVITERER TIL ÅRETS KONFERENCE:

SOCIALPSYKIATRI
– DIN TID ER FORBI

TORVEHALLERNE, VEJLE, DEN 27-28. OKTOBER 2016

MØD

Erna Iversen Rasmus Willig Pernille Thorup
Leif Tøfting Kongsgaard Knud Aarup
Lone Frank Torsten Gejl
Lise Jul Pedersen Allan Aagaard Morten Daus Petersen
Morten Aagaard Jørn Eriksen Jan Jaap Rohuitzen
Kira Liv Angelbo Christensen

TILMELDING PÅ WWW.PSYKOSOCIALREHABILITERING.DK
EFTER FØRST-TIL-MØLLE-PRINCIPPET
– SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER FREDAG DEN 19. AUGUST

KONFERENCEPROGRAM
TORSDAG DEN 27.10.2016
09.00

Ankomst, indskrivning og morgenkaffe

10.00

Velkommen til konference ved Mogens
Seider, formand for Dansk Selskab for
Psykosocial Rehabilitering

10.15

Psykiatrisk morgenvækning ved
Erna Iversen

Fru Erna Iversen åbner årets konference.
Advarsel: Vækningen kan medføre seriøse bivirkninger
og stærk afhængighed.
10.45

Socialpsykiatri – din tid er forbi.
Psykosocialt arbejde i fremtidens
velfærdsmodel

Oplæg ved næstformand i Dansk Selskab for
Psykosocial Rehabilitering og faglig konsulent i
Rudersdal Kommune Tonie Rasmussen.
Hvad er selskabets refleksioner bag og intentioner
med årets tema: Socialpsykiatri – din tid er forbi?
Hvorfor og hvordan er velfærdssamfundet vigtigt for
recovery orienterede praksisser i fremtiden? Er tilbud
til mennesker med psykiske vanskeligheder delt i fx
kommunale, regionale og civilsamfunds indsatser i
fremtidens velfærdssamfund? Og mon socialt arbejde
også fremover placerer sig i det offentlige? Selskabets næstformand præsenterer nogle bud.

11.55

Socialt arbejde i fremtidens
velfærdsmodel

Oplæg ved Pernille Thorup, afdelingschef ved COK
og cand.psyk.aut.
Hvis vi vil bevare velfærdssamfundet og fremme en
effektiv måde at arbejde på, må vi se på organisationernes egne erfaringer og lære af det der virker.
Udvikles velfærdssamfundet via mere målstyring og
strategiske beslutninger, eller skal vi agere mere i det
uforudsigelige og komplekse. Hvordan kan socialt
arbejde ses ind i en kompleks og uforudsigelig organisation som det offentlige velfærdssystem. Inspireret
af samskabelse og Ralph Staceys teorier om ledelse i
kompleksitet.
12.30

Frokost

13.30

Workshops

Eftermiddagen byder på 3 workshops med facilitatorer og gæstedeltagere.
1. Socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund
Facilitator: Pernille Thorup.
Gæstedeltager: Allan Aagaard.
2. Synergi i fremtidens velfærdssamfund
Facilitator: Ole Svejstrup og Morten Daus Petersen.
Gæstedeltager: Morten Aagaard.
3. Medarbejdere i fremtidens velfærdssamfund
Facilitator: Jørn Eriksen.
Gæstedeltagere: Jan Jaap Rohuiten og
Kira Liv Angelbo Christensen.
For nærmere beskrivelse se bilag. Ved tilmelding til
konferencen skal angives ønsket workshop.

Et metaperspektiv på fremtidens
velfærdsmodel

15.00

Pause

Oplæg ved Rasmus Willig, Ph.d., lektor ved Institut
for Samfund og Globalisering, RUC.

15.30

Filmvisning

11.00

Hvad er social arbejderens betydning i velfærdssamfundet, set fra en samfundsmæssig og organisatorisk
vinkel? Et af udviklingsperspektiverne for fremtidens
velfærdssamfund kan være samskabelse, kan der
være andre perspektiver? Og hvordan forholder det
sig med muligheder for at være kritisk i velfærdssamfundet, hvordan ser en kritisk samskabende borger
og medarbejder ud? Er det muligt at tage sine erfaringer alvorligt og holde op med at gentage det, som
ikke virker? Hvordan kan vi bruge den viden, vi fx får i
relationsarbejdet, til at ændre systemet, uden at borger eller medarbejder ender som gidsel?
11.40

Pause

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering har
bedt Lise Jul Petersen om at producere en lille
film, som viser noget af det gode arbejde, som
dagligt er i spil i de psykosociale indsatser i
landet. Dialog efterfølgende.
16.00

Prisuddeling – Rehabiliteringsprisen
”Den flyvende gris”

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering uddeler
for femte gang en pris for nytænkende og bemærkelsesværdige psykosociale rehabiliteringsindsatser.
Prisens formål er at rette fokus på indsatser og/eller
personer, som er gået foran i arbejdet og som kan
inspirere til fremtidig kvalificering. Det er muligt at
indstille kandidater frem til september 2016, hvorefter

bedømmelseskomiteen trækker i arbejdstøjet. Du kan
indstille kandidater til prisen indtil fredag d. 23. september på www.psykosocialrehabilitering.dk
Tidligere vindere af prisen er Stemmehørernetværket
i Danmark, Åben Dialog Netværket, Karl Bach Jensen,
LAP og Projekt Vendepunkter. Hvem mon det bliver i
år?
16.15

Slut på dagens program

19.30

Festmiddag

andre. Det er ikke det velfærdssamfund, som kan
udgøre en model for resten af verden. Derfor er der
behov for en væsentlig omlægning af velfærdssamfundets forskellige indsatser med større fokus på viden og mestring. Det er vigtigt, hvis Danmark fortsat
skal være et samfund præget af fællesskab, lighed
og gensidig tillid. Knud har sagt ja til at give os nogle
input.
11.15

Pause

11.30

Oplæg ved Lone Frank

Oplæg ved Lone Frank, videnskabsjournalist,
forfatter og ph.d. i neurobiologi.

FREDAG DEN 28.10.2016
9.00

God morgen ved Mogens Seider

9.15

Meningsfuldhed virker altid

Oplæg ved Leif Tøfting Kongsgaard, forfatter og
faglig chef i Væksthuset.
Om meningsfuldhed i sociale indsatser og drømmen
om et ’quick fix’ ved hjælp af fx en særlig metode
eller tilgang eller et bestemt program. Systemet former de indsatser som professionelle medarbejdere
udfører og samtidig ved vi, at hvis indsatsen ikke giver mening for den enkelte borger, så virker den ikke.
Hvad er det så, vi som professionelle socialarbejdere
skal? Hvordan ser socialt arbejde i fremtiden ud, hvis
det skal give mening for borgeren? Og hvad er det,
der er brug for at ændre i systemet? Vi får et par bud
fra Leif Tøfting Kongsgaard.

Om perspektiverne ved de muligheder, som nye
bioteknologiske færdigheder i fremtiden vil
tilbyde i forhold til mennesker - også med psykiske vanskeligheder. Bliver der fx efterspørgsel
på hjernepacemakere? Hvem vil efterspørge
dem og med hvilke formål? Hvad kan eventuelle
positive eller negative konsekvenser eller aspekter være? Er der nogle særlige opmærksomhedspunkter, som det kan være væsentligt for
de sociale indsatser til mennesker med psykiske
vanskeligheder at have fokus på i fremtiden?
Lone Frank giver os nogle bud.
12.15

Frokost

13.15

Et innovativt bud på fremtidens
Velfærdsmodel i fremtidens velfærds
samfund

Torsten Gejl, Kaospilot, frontløber, MF og social- og
indenrigspolitisk ordfører for Alternativet
Hvordan kunne fremtidens velfærdsmodel se ud?
Og hvad med fremtidens sociale arbejde?
Torsten Gejl vil give os nogle nytænkende bud.

10.00

Pause

14.00

Pause

10.15

”At være den du er, og at blive til det, du
har mulighed for: Det er livets mening.”

14.15

Perspektivering ved selskabet

Oplæg ved Knud Aarup, uafhængig agent i udvikling
af velfærdssamfundet og bl.a. tidligere direktør for
Socialstyrelsen.
Det danske velfærdssamfund er i dag et ”80% velfærdssamfund” forstået på den måde, at 20% af befolkningen efterlader vi med manglende uddannelse,
dårlig sundhed, uden tilknytning til arbejdsmarkedet
og med udsigten til et langt kortere liv end alle os

Projektleder og udviklingskonsulent i Udviklings
enheden Århus Kommune Ole Svejstrup og leder af
Nørremarken i Viborg Sven Preisel samler op på konferencens indlæg og relaterer til selskabets formål,
samt stiller fremadskuende spørgsmål.
14.40

Afslutning

PRISER OG PRAKTISK TILMELDING
Konferencen finder sted i Torvehallerne, Fiskergade 2–8, 7100 Vejle.
Den foregår i dagene torsdag den 27. og fredag den 28. oktober 2016.
Priserne er:
Kr. 3.650 Deltager i enkeltværelse
Kr. 3.350 Deltager i delt dobbeltværelse
Kr. 2.850 Deltager uden overnatning
Prisen er ekskl. moms.
Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet og er åben
på voreshjemmeside www.psykosocialrehabilitering.dk.
Vi opfordrer til at være tidligt ude, hvis man vil være sikker på plads
eftersom vi ikke har overnatning udenfor Vejle by i år og dermed færre pladser.
Ved afbud inden den 19.08.2016 får man pengene tilbage, dog fratrukket et
administrationsgebyr på kr. 500,-.
Ved afbud efter denne dato gives ikke penge retur, men man 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
Er du velkommen til at skrive til vores mail info@psykosocialrehabilitering.dk
Hav venligst tålmodighed, da vi kun har en administrativ medarbejder få timer
om ugen til at læse og besvare mail.

PÅ GENSYN
Vi håber at se rigtig mange til de to inspirerende konferencedage i efteråret.
Vi håber også, at 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 og konferencen samt læse mere om tema og oplægsholdere.

