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Den Flyvende Gris 2019 går til Center for Psykosocial Udvikling Slagelse 

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering belønner Center for Psykosocial Udvikling Slagelse for flere 

års konsekvent og vedholdende arbejde med recoveryorientering og borgerinddragelse på alle niveauer fra 

daglig praksis til strategisk udvikling af indsatsen. 

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) har demonstreret et gennemgribende fokus på tværfag-

lighed, helhed og sammenhæng gennem samarbejde med bl.a. Region Sjælland i Projekt Relationer og 

Samarbejde på tværs, som skal sikre mere stabile og sammenhængende forløb og styrke samarbejdet mel-

lem sektorer. Engagementet i fælles læring er også kommet til udtryk i etableringen af en kommunal reco-

veryskole med ansættelse af en peerfaglig koordinator. 

»Samskabelse, co-produktion og inddragelse er på dagsordenen hos årets prismodtager, som arbejder kon-

sekvent med involvering af borgere, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere med peerfaglige 

kompetencer i alle organisations- og projekttiltag og på alle niveauer. CPUS afholder fælles uddannelse, 

fælles temadage, fælles formulering og omsætning af visioner, strategier, mål og politikker og meget 

mere«, udtalte næstformand i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Tonie Rasmussen i sin pristale.  

»Årets prismodtager«, konkluderede Tonie Rasmussen, »har vedholdende arbejdet med et recoveryoriente-

ret udviklingsfokus over en årrække og viser os et bud på Best Practice som er inspirerende og nytænkende 

og vi håber, at de vil vise os både mere af det og fortælle om deres syn på Next Practice.«   

 

Centerleder Eddie Göttsch, CPUS fortæller: »I den helt nære praksis arbejder vi integreret med Feedback 

Informed Treatment (FIT), som er en maksimal inddragelse af borgerens eget perspektiv, hvor vores fagpro-

fessionelle opfattelse af udvikling er sat i baggrunden. Vi arbejder systematisk med feedback og justerer 

vores indsats efter, hvad der giver mening for borgeren. Det er det, der skaber meningsfuldhed i samarbej-

det.« 

»Derudover«, tilføjer Eddie Göttsch, »prøver vi også at inddrage borgerne i vores strategiudvikling som ak-

tive bidragsydere. Og det kræver, at vi også er åbne for at slippe noget traditionel styring, og at vi lytter 

autentisk til de indspark, der nu kommer, og faktisk også justerer noget af det, vi selv tænker måske kunne 

være rigtigt, efter hvad borgeren synes er relevant.« 

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering har siden 2012 årligt uddelt Den Flyvende Gris – Danmarks 

Psykosociale Rehabiliteringspris til en person eller organisation, der har ydet en enestående indsats inden-

for psykosocial rehabilitering. Figuren Den flyvende gris symboliserer håbet om recovery og en værdig psy-

kosocial indsats.  
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