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PRESSEMEDDELELSE 
 
Plantagen i Svaneke og Rehabiliteringscollege Aalborg vinder Den Flyvende Gris 2017. 
 
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering anerkender Plantagen i Svaneke og 
Rehabiliteringscollege Aalborg for deres innovative og inkluderende indsatser for mennesker 
med psykiske vanskeligheder. 
 
Næstformand i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Tonie Rasmussen, motiverede 
pristildelingen: Både Plantagen og Rehabiliteringscollege Aalborg tilbyder psykisk sårbare medborgere 
en adgang til meningsfuld beskæftigelse, til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Det har 
dommerkomiteen valgt at belønne, for de mennesker, vi er sat i verden for at hjælpe på dette område, 
efterspørger en plads i det almindelige samfundsarbejds- og arbejdsliv.  
 
Plantagen arbejder med at understøtte menneskers recovery og rehabilitering gennem 
meningsfuld beskæftigelse. Tilbuddet startede som et projekt i 2003, blev derfra til et kommunalt 
beskæftigelsestilbud og siden til en privat virksomhed, som i dag ejes af en Michelin-restaurant og 
en fiskerivirksomhed i fællesskab.  
 
Vi har organiseret os sådan, at der ikke er plads til omsorgsimperialisme, fortæller Plantagens leder, 
Bertil Ekstrøm. Vi er ikke så mange af de professionelle, så når vi skal lave noget, så skal vi gøre det 
sammen. Og vi kan kun lave noget, fordi det lykkes at få alle med, og alle trækker med. Det giver nogle 
muligheder, som er anderledes” 
 
Rehabiliteringscollege Aalborg tilgår rehabilitering ud fra et læringsperspektiv og arbejder med at 
understøtte menneskers recovery gennem undervisning, som har forskellige spor og høj grad af 
fleksibilitet og dermed kan tilgodese den enkelte studerendes behov.  
 
Vi er ikke bange for, at lægge vores fag-faglighed fra os, siger Camilla Ottesen, leder af 
Rehabiliteringscollege Aalborg. Vi har også peers ansat på Rehabiliteringscollege. De kommer med 
deres egen faglighed og deres egne erfaringer. Det er værdifuldt, for vi skal kunne noget forskelligt, og 
den forskellighed skal vi anerkende. 
 
Den Flyvende Gris er Danmarks Psykosociale Rehabiliteringspris og uddeles årligt til en person eller 
organisation, som har ydet en enestående indsats indenfor psykosocial rehabilitering. Figuren ”Den 
flyvende gris” symboliserer håbet om recovery og en værdig psykosocial indsats. 
 
SE MERE:  
Videointerview med prisvinderne på www.psykosocialrehabilitering.dk 

KONTAKT:  
Formand Mogens Seider, mobil 4031 0210, mseider@fountain-house.dk 
Næstformand Tonie Rasmussen, mobil 2324 9042, TORA@rudersdal.dk 


