
VÆRDIGE BOLIGER OG 
 MENINGSFULDE RELATIONER

Socialpsykiatrien i Danmark har sat boligen i centrum af borgerens liv. Uanset om man 
tæller hoveder eller kroner og ører, er den i det store hele en boligcentreret intervention, 
der enten leverer boligen (botilbud) eller støtter borgeren i egen bolig (bostøtte). Det er 
også en intervention, der forbliver overvejende individorienteret og individualiserende. 
Deraf muligvis dens sårbarhed overfor meningstab.

VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE

I sit senest udspil på psykiatriområdet (Vi løfter 
i fællesskab, september 2018) vurderede Re-
geringen, at socialpsykiatrien har ”behov for et 
omfattende kvalitets- og kompetenceløft”, og 
indgik derefter en satspuljeaftale på sundheds-
området (november 2018) – den sidste, skulle 
det vise sig – der afsætter midler til ”to sæt 
nationale anbefalinger for socialpsykiatriens to 
største ydelsesområder – botilbud og bostøtte” 
samt til ”videns- og kompetenceløft af ledere 
og medarbejdere i socialpsykiatrien”.

Vi fik derfor lyst til at spørge borgerne om 
 boligen, og Dansk Selskab for Psykosocial 
 Rehabilitering udskriver således om kort tid en 
national fotokonkurrence. Vi inviterer borgere 
med psykiske vanskeligheder og deres pårøren-
de til at indsende egne fotos af den virkelighed, 
de oplever. Kategorien kalder vi værdighed og 
bolig. De billeder, dommerkomiteen udvælger 
som de bedste, kommer til at indgå i en inter-
aktiv fotoudstilling på konferencen i Vejle  
d. 24.-25. oktober.

En ordentlig bolig er kun en dimension af men-
neskelig værdighed. Værdighed er fx også selv 
at komme til orde, og ikke at blive løjet for. Vi 
præsenterer i år en række oplæg, der under-
søger begrebet værdighed – både det kritiske 
indhold og den positive rettesnor for god hjælp 
til mennesker med psykosociale handicaps.

Meningsfuldhed virker altid, er fagfolk be-
gyndt at sige rundt omkring. Måske med 
optimisme, måske som en stille systemkritisk 
henvisning til et enkelt faktum: Alt for mange 
velfærdsindsatser har utilstrækkelige effekter, 
formodentlig alene af den grund, at de ikke 
er meningsfulde for borgerne. 

Hvordan mon meningsfuldhed egentlig op-
står? Er den kun en flygtig oplevelseskvalitet 
hos individet? Og hvorfor forsvinder den 
tilsyneladende så let? Den professionelle 
koster og skal kunne retfærdiggøre sin udgift 
i skattekroner, derfor har han lært at tænke 
lineært: Det gælder om at udrede en eller 
flere år sager til borgerens problemer, derefter 
visitere borgeren til en målrettet indsats for 
til slut at måle og isolere effekterne af den. 
Men sådan er der ingen mennesker, der lever. 
Recovery-bevægelsen har i kraft af sin erfa-
ringsbaserede viden sagt det hele tiden.

Recovery-orienteringen har efterhånden i 
et stykke tid været i gang med at udføre sin 
egen sociale eller relationelle vending: Men-
nesker kommer sig fra psykiske lidelser i kon-
takten med andre mennesker. Recovery er en 
dannelsesproces, der sker i mødet med andre 
mennesker og med personen selv. Ikke indi-
vidualisering, men personalisering i et fælles-
skab, siger de norske recoveryforskere Marit 
Borg og Bengt Karlsson. Så er det måske hel-
ler ikke mere – som i eksistentialismen – den 
enkelte, der selv skal løfte hele meningen.

Velkommen til konference i 2019!

 

 

 



Martin Krasnik er chefredaktør. Han er cand.scient.pol. fra 
 Køben havns Universitet med studier på Hebrew University og  London 
School of Economics. Han kom til Weekendavisen som praktikant i 
1995 og blev derefter korrespondent i Jerusalem og London, udlands-
redaktør og dækkede USA i årene under Barack Obama. Efter afstik-
kere til DR2s Deadline kom han tilbage til avisen i 2016 og blev chef-
redaktør i januar 2017. Han har skrevet De retfærdige – en islamisk 
stafet, Min amerikanske drøm – på jagt  efter stjernerne, Ritt og Søren 
– samtaler om krig og kærlighed, Pundik og Krasnik – og resten af 
 verden og senest Fucking jøde.

Steen Nepper Larsen er lektor i Uddannelsesvidenskab på Institut for 
Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Aarhus Universi-
tet, kritiker tilknyttet Information og Dansk pædagogisk Tidsskrift og 
forfatter til en lang række  bøger og artikler om bl.a. filosofi, sociologi, 
pædagogik,  kritik – dannelse som modstand og cykling som en ud-
videlse af kroppens syntese... samt en formidabel og intens måde at 
 opleve og dele verden på. 

Mette Askov er formand for Stemmehørernetværket i  Danmark.  
Aktiv stemmehører i ca. 38 år. Tidligere psykiatrisk sygeplejerske. 
Kommende narrativ psykoterapeut. Faciliterer stemmehører grupper, 
workshops og åbne møder. Er konsulent /mentor og har individuelle 
forløb. Underviser og holder oplæg i ind -og udland. Engageret akti-
vist i kampen for et  paradigmeskifte i psykiatrien, suppleant i bestyrel-
sen i Selskabet for Psykoterapi og aktiv Venligboer. 

Nikolaj Nielsen er teamleder på Institut for Menneskerettigheder. 
Han er uddannet jurist og har en ph.d. i socialret og menneskerettig-
heder. Han arbejder med at fremme rettig hederne i FN´s handicap-
konvention i Danmark og har ansvaret for udarbejdelse af  analyser på 
tværs af handicapområdet. Senest har han bidraget til en analyse af 
den menneskeretlige pligt til at forhindre vold og overgreb på social-
psykiatriske botilbud. Nikolaj Nielsen  bistår  endvidere med menne-
skeretlig ekspertise i forbindelse med  Ombudsmandens tilsyn med 
 psykiatriske afdelinger og social psykiatriske botilbud.

Hans Bruun Dabelsteen har en ph.d. i statskundskab og er special-
konsulent på Institut for Menneskerettigheder. Her arbejder han på at 
gøre FN’s handicapkonvention politisk  relevant og på at skabe ny vi-
den om menneskerettigheder og forskellige former for handicap. Han 
har været forfatter på en rapport om vold og trusler mod beboere på 
socialpsykiatriske botilbud og arbejder bl.a. på et projekt om tvang 
mod børn i psykiatrien.
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Noemi Katznelson er professor og leder af Center for Ungdomsforsk-
ning på AAU i København. Hun er cand.mag. i pædagogik og historie 
og har en ph.d. i uddannelsesforskning fra RUC. Hendes forskning 
kredser omkring uddannelses- og marginaliseringsområdet og unge-
området bredt. Hun varetager en række forskellige tillidshverv og er 
bl.a. medlem af Undervisningsministeriets ekspertudvalg for erhvervs-
retning af 10. klasse samt med i bestyrelsen af VIA University College 
m.m. Se mere på www.cefu.dk. 

Robert Olsen er forstander for Kofoeds Skole. Han er også  formand 
for Københavns Kommunes Frivilligråd og medlem af  Københavns 
Kommunes Udsatteråd samt formand for Frivillig center Amager. 
 Robert er desuden tidligere formand for Social politisk Forening og 
siden 2014 er han udpeget som medlem af Rådet for Socialt Udsatte. 
Han er oprindeligt uddannet sygeplejerske. 
 

Bengt Karlsson er psykiatrisk sygeplejer, familieterapeut og professor 
i arbejdet med psykisk sundhed og leder af Senter for psykisk helse 
og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har mange erfaringer 
med arbejdet med børn, unge og voksnes psykiske sundhed. Han har 
de seneste år arbejdet med uddannelse og forskning indenfor arbejde 
med psykisk sundhed med vægt på forholdet mellem grundlagstænk-
ning og forskellige praksisser. 

Jerry Tew er professor i mental sundhed og socialt arbejde ved uni-
versitetet i Birmingham, England. Han har undersøgt, hvordan psyki-
ske lidelser og sociale erfaringer er tæt forbundne, og sammenstillet 
teori og videnskabelig dokumentation for at opbygge grundlaget for 
en socialt fokuseret praksis indenfor psykiatri og psykosociale indsat-
ser. Disse ideer er fremstillet i bogen Social Approaches to Mental 
Distress og i nyere arbejde, der udvikler begrebet recovery-kapital. 
Sideløbende med dette forsker han aktuelt i relationelt fokuserede 
metoder så som Family Group Conferencing og Åben Dialog.

Marianne Træbing Secher er socialpædagog og har en kandidat i 
pædagogisk filosofi. Hun har 20 års praksiserfaring i psykiatri og er nu 
lektor og fagansvarlig for psykiatriområdet i Efter-videreuddannelsen 
indenfor Social, Sundhed og Beskæftigelse på VIA University College. 
Hendes forsknings- og udviklingsopgaver er et forsøg på at gentænke 
psykiatrien ift. kompetenceudvikling. Hun har indsamlet borgerper-
spektiver på, hvor psykiatrien burde bevæge sig hen. Dette er der 
kommet et manifest ud af, som f.eks. har ledt til forskningsopgaver 
ift. at overveje, hvad vi kan vide om psykiatri, hvem vi skal uddanne i 
hvad, samt hvordan de professionelle bedst kan møde borgerne.  
Se artikler m.m. på UC-viden.
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http://www.cefu.dk
https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/marianne-traebing-secher(7c006c4e-06c4-4406-80e0-165f30e59e70).html


Fotograf Henriette Lykke er projektleder på fotokonkurrencen ”Vær-
dighed og bolig”, hvis vinderbilleder udstillles på konferencen i Vejle. 
Målet er at skabe fokus på værdigheden for borgere i psykiatrien og 
de psykisk sårbares boligforhold med deres egne fotografiske fortæl-
linger. Henriette Lykke er uddannet fotograf fra Akademiet FAMU i 
Prag. Har udstillet i Danmark på bl.a. Copenhagen Photo Festival, 
Brandts Klædefabrik, Farum Rådhus, gallerier, teatre og kirker i Kø-
benhavn. Udenlandske udstillinger i Tjekkiet, Polen, USA og Tyskland. 
Hun underviser i fotografi på Fountain House i København for psykisk 
sårbare. Undervisning og salg af fotokunst/lyskunst i Kunstsalonen v/ 
Henriette Lykke. Portrættet er taget af portrætholdet på Aftenskolen i 
Fountain House.
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PROGRAM OG TILMELDING 

Konferencen finder sted i Torvehallerne, Fiskergade 2–8, 7100 Vejle, i dagene torsdag  
den 24. og fredag den 25. oktober 2019.

Endeligt program, pris og praktiske oplysninger vil være klar i begyndelsen af maj måned.

Tilmelding – som foregår efter først-til-mølle-princippet – vil herefter være åben på vores 
 hjemmeside www.psykosocialrehabilitering.dk

Følg med på hjemmesiden, LinkedIn og Facebook.

Her kan du løbende holde dig opdateret om konferencen og om Dansk Selskab for Psykosocial 
Rehabilitering.

PÅ GENSYN I OKTOBER

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 – og opfordre 
dem til at melde sig ind i vores faglige fællesskab.

Vel mødt og på gensyn!

Mogens Seider og Tonie Rasmussen  
Formand og næstformand 

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering  
psykosocialrehabilitering.dk 

http://www.psykosocialrehabilitering.dk/
https://psykosocialrehabilitering.dk/
https://www.linkedin.com/company/dansk-selskab-for-psykosocial-rehabilitering/about/
https://www.facebook.com/psykosocialrehabilitering/
https://psykosocialrehabilitering.dk/

