
TORVEHALLERNE, VEJLE, DEN 24.-25. OKTOBER 2019

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

– SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER FREDAG DEN 23. AUGUST 2019

INVITERER TIL ÅRETS KONFERENCE:

Martin Krasnik  Steen Nepper Larsen  Mette Askov
Nikolaj Nielsen  Hans Bruun Dabelsteen  Noemi Katznelson

Henriette Lykke  Robert Olsen  Bengt Karlsson
Mie Leer  Jerry Tew  Marianne Træbing Secher

MØD

VÆRDIGE BOLIGER OG 
 MENINGSFULDE RELATIONER

http://www.psykosocialrehabilitering.dk


 09.00  Ankomst, indskrivning og morgenkaffe

 10.00  Velkommen

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

 10.15  Helt skørt

Martin Krasnik, cand.scient.pol., chefredaktør, 
 Weekendavisen og forfatter

Danske politikere siger igen og igen, at de skam 
 tager psykiske sygdomme alvorligt. Naturligvis – det 
koster jo samfundet milliarder. Samtidig prøver den 
ene kampagne efter den anden at skabe opmærk-
somhed og bryde tabuer. Alligevel bliver psykisk syg-
dom i Danmark behandlet stedmorderligt og valent. 
Hvorfor er det sådan? Hvorfor halter Danmark altid 
efter de andre nordiske lande? Og hvorfor gør politi-
kerne ikke det, de siger? Martin Krasnik diagnostise-
rer Danmarks svære forhold til psykisk sygdom. 

 11.00  Pause

 11.20  Kritiske tanker om velvilje, magt og 
blindhed 

Steen Nepper Larsen, lektor i Uddannelsesvidenskab 
på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), 
 Aarhus Universitet 

“Værdighed og meningsfuldhed i sociale og 
 psykiatriske indsatser...”

Ordene formeligt strutter af positivitet. Det er svært 
at være uenig. Lad os da bare få mere af det hele...
Men spørgsmålene viser sig alligevel at stå i kø:

Hvad forstås der ved værdighed og meningsfuldhed?
Hvem tiltager sig retten og magten til at definere 
dem?
Kan og skal de måles?
Kan værdighed og meningsfylde planlægges for 
 andre?
Er der tale om gratis størrelser, eller koster det penge 
at virkeliggøre dem?
Er der tale om ord med oplevelseskvaliteter og/eller 
om rene styringsord?

Dette foredrag krydser et begrebshistorisk perspektiv 
med et institutions- og samtidskritisk blik. Dertil kom-
mer en kropsfænomenologisk forankring.

 12.00  Frokost

 13.00  Værdighed på botilbud og i relationen 
med kontaktpersoner – set fra et bruger- 
og narrativt perspektiv

Mette Askov, formand for Stemmehørernetværket 
i Danmark, aktiv stemmehører i ca. 38 år. Tidligere 
psykiatrisk sygeplejerske og kommende narrativ 
 psykoterapeut 

Hvad er meningsfuldt i forhold til at leve et værdigt 
liv som beboer på et socialpsykiatrisk botilbud?  
Er det de fysiske rammer? Har regler noget at sige? 
Hvordan med kontaktpersoner, selvbestemmelse 
 eller noget helt andet? Hvordan kan meningsfuld-
heden være til stede set med narrative briller? 

Det er centrale spørgsmål, der er afgørende for at 
skabe et tilbud, der bevarer værdigheden for brugere 
og sikrer, at meningsfuldheden består. Mette Askov 
vil komme med sine bud baseret på sine egne 
 erfaringer og den viden, hun har som formand for 
Stemmehørernetværket i Danmark samt som narrativ 
psykoterapeutstuderende.

 13.40  Et menneskeretligt perspektiv på vold og 
trusler på socialpsykiatriske botilbud

Nikolaj Nielsen, teamleder på Institut for Menne-
skerettigheder, jurist og ph.d. i socialret og men-
neskerettigheder og Hans Bruun Dabelsteen, ph.d. 
i statskundskab og specialkonsulent på Institut for 
Menneskerettigheder 

Set fra et menneskeretligt synspunkt kan vold og 
 trusler mod beboere på socialpsykiatriske tilbud 
 udgøre en krænkelse af beboernes menneskerettig-
heder og ret til beskyttelse mod vold og overgreb. 
Beboerne er i en udsat og sårbar situation og har krav 
på beskyttelse mod overgreb. Institut for Menneske-
rettigheder har som led i overvågningen af imple-
menteringen af FN’s Handicapkonvention undersøgt 
udviklingen i vold og trusler på de socialpsykiatriske 
botilbud.  Undersøgelsen viser, at hyppigheden af 
anmeldt vold har været stigende over de seneste  
10 år, og at volden i højere grad er rykket ind på bo-
tilbuddene.

 14.20  Pause
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 14.40  Udfordringer og veje i arbejdet med at 
motivere udsatte unge for Uddannelse

Noemi Katznelson, professor og leder af Center for 
Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, 
Aalborg Universitet

Området omkring unge og udsathed er i forandring i 
disse år. Flere mistrives og får diagnoser – og samti-
digt ser antallet af unge, der kæmper med komplek-
se og sammensatte former for udsathed ud til at få 
det værre. I oplægget vil der blive stillet skarpt på 
forandringer i unges udsathed og på, hvordan man 
kan arbejde med at motivere unge – der ofte har 
brændt sig på uddannelsessystemet – til at være i 
uddannelse.

 15.20  Præsentation af fotoudstillingen 
 Værdighed og bolig

Henriette Lykke, fotograf og projektleder på fotokon-
kurrencen og -udstillingen Værdighed og bolig

Debatten om psykiatriske afdelinger og bosteder 
bliver ved med at fylde i offentligheden. Politikerne 
holder sig ikke tilbage med at love bedre forhold. 
Men på fotoudstillingen Værdighed og bolig er det 
borgere og pårørende, der har ordet og giver deres 
fotografiske bud på (u)værdige boligforhold.  
Henriette Lykke præsenterer fotokonkurrencen og 
vinderne. Fotoudstillingen Værdighed og bolig vises  
i Torvehallerne under konferencen.

 15.50  Paneldebat: Værdighed og bolig

Socialpolitiske profiler diskuterer dagens tema og 
sætter nye perspektiver på.

 16.25  Pause
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 16.45  Den Flyvende Gris – Danmarks 
 Psyko sociale Rehabiliteringspris uddeles 

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering uddeler 
for ottende gang en pris for nytænkende og bemær-
kelsesværdige psykosociale rehabiliteringsindsatser. 
Prisens formål er at sætte 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 2019, hvorefter 
bedømmelseskomiteen trækker i arbejdstøjet. 

Du kan indstille kandidater til prisen  
fra den 22. maj og indtil den 20. september 2019 på  
www.psykosocialrehabilitering.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 samt Lilleskoler for voksne. 
Hvem mon det bliver i år? 

 17.00  Slut på dagens program

 19.30  Festmiddag. Derefter spiller De Flyvende 
Grise op til dans.



 09.00  Godmorgen ved Mogens Seider

 09.15  Værdighed i tiden

Robert Olsen, forstander, Kofoeds Skole

Refleksioner over udviklingen på det socialpsykiatri-
ske område. Hvordan skaber vi gode rammer, gode 
forhold med fantasi, engagement og vedholdenhed 
trods normeringer og nedskæringer. – Og hvordan 
man bliver ved.

 09.55  Pause

 10.15  Sosial tilhørighet og fellesskap kan det  
gi mening?

Bengt Karlsson, professor i arbejdet med psykisk 
sundhed og leder af Senter for psykisk helse og rus 
ved Universitetet i Sørøst-Norge

Innlegget vil fokusere på hvordan meningsfulle aktivi-
teter kan gi individer og fellesskap opplevelser av 
sosial tilhørighet, fellesskap og inkludering. Fokus vil 
rette seg mot deltakelse i ulike aktiviteter og samfun-
net som helhet. Innlegget vil samtidig problematisere 
stadig en økende individualistiske tenkning som pre-
ger vår tid og peke på hvordan tilhørighet og felles-
skap kan bidra til håp, identitet og myndiggjøring for 
alle mennesker.

 11.00  Invitation til Åbne Dialoger og dialogisk 
praksis i et indefraperspektiv

Mie Leer, uddannelsesleder på Åben Dialog-uddan-
nelsen i Aarhus Kommune og projektleder på Social-
styrelsens kompetenceudviklingsforløb i Åben Dialog

Udgangspunktet for Åben Dialog er forståelsen af, at 
forandringer og løsninger skal findes i den sociale 
kontekst, frem for hos det enkelte menneske. Vi ar-
bejder med fokus på, hvordan vi kan mødes i et rela-
tionelt og sprogligt samspil med fokus på ressourcer. 
I samspillet udforsker vi i fællesskab de forskellige 
perspektiver, der er i spil, og arbejder på at samskabe 
(nye) forståelser. Mie Leer inviterer 3 borgere til dia-
log og refleksion om erfaringer med Åben Dialog. 
Hvilken betydning har det, når vi inviterer de me-
ningsfulde relationer ind? Hvordan samarbejder vi om 
udviklingen af en dialogisk praksiskultur på botil-
bud, og hvilken værdi skaber det for borgerne?

 11.45  Frokost

 12.45  New ways of making sense:  
social perspectives on unease, mental 
distress and recovery

Jerry Tew, professor of Mental Health and Social 
Work, University of Birmingham

Within the wider biopsychosocial paradigm in mental 
health, there has been a tendency to privilege the 
biological over other perspectives. However, there is 
increasing evidence that this approach is not very 
helpful – either in understanding the factors that con-
tribute to mental distress, or in promoting sustainable 
recovery. This presentation explores alternative ways 
of making sense by shifting the focus from a medical 
conception of disease to a more socially grounded 
understanding of unease.  This can resituate the per-
son as an actor facing multiple challenges relating to 
their personal experiences and social circumstances.  
Finding ways of resolving such challenges can involve 
new sorts of conversations and an appreciation of the 
importance of different forms of ‘recovery capital’.

 13.30  Pause

 13.50  Hvordan opstår meningsfuldhed?  
Er det en flygtig oplevelseskvalitet hos 
individet, som vi kan undersøge gennem 
eksistentialismen?

Marianne Træbing Secher, cand.pæd.phil., lektor, VIA 
University College

I oplægget undersøger Marianne Træbing Secher 
dette spørgsmål gennem sin forskning i en af de nye 
fænomenologiske teorier efter eksistentialismen. 
Nogle psykiske fænomener er så mættede med ind-
tryk, at de opleves som blottede for enhver mening 
– som eksempelvis traumer. Dette supplerer hun med 
en pragmatisk og erfaringspædagogisk vinkel ved at 
gå tilbage til Dewey. I hans teori om, hvordan vi lærer, 
er mening noget, der opstår i en proces, hvor vi re-
konstruerer vores erfaringer. Dette foregår ved, at vi 
undersøger vores oplevelser sammen med andre. 
  
 14.30  Afslutning

Konferencen slutter 14.45.
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PRISER OG TILMELDING

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

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 den 23. august 2019 får du pengene tilbage, dog fratrukket et 
administrationsgebyr 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. 

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

