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TILMELDING PÅ WWW.PSYKOSOCIALREHABILITERING.DK
EFTER FØRST-TIL-MØLLE-PRINCIPPET
– SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER FREDAG DEN 21. AUGUST 2020

KONFERENCEPROGRAM
TORSDAG

DEN 22. OKTOBER

09.00

Ankomst, indskrivning og morgenkaffe

12.40

Frokost

10.00

Velkommen

13.40

The Power Threat Meaning Framework

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

10.20

Do diagnoses help us understand the
causes of madness?

John Read, Professor of Clinical Psychology,
University of East London (UK)
Psychiatric diagnoses are intended to help us plan
treatment, but they tell us nothing about the causes
of the problems we are trying to treat.
Mental health services and research have been
dominated for several decades by a rather simplistic,
reductionistic focus on biological phenomena, with
minimal consideration of social context. This ‘medical
model’ ideology, enthusiastically supported by the
pharmaceutical industry, has been particularly powerful in the field of psychosis, where it has led to unjustified and damaging pessimism about recovery.
However, the public, in more than 20 countries,
including users of mental health services, believe that
bad things that happen in our lives are the primary
causes of mental health problems. This lecture will
look at the evidence on both sides of the argument,
and discuss the role of psychiatric diagnoses.

11.20

Pause + deltagerdialoger

I pausen drøfter du og dine kolleger John Reads
oplæg og formulerer spørgsmål til ham.

11.50

Refleksion 			

John Read reflekterer og besvarer spørgsmål.
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, specialkonsulent Finn Blickfeldt Juliussen og KL formidler
spørgsmål fra salen og perspektiverer diagnoser,
årsager til psykiske lidelser og den biomedicinske
model i en dansk kontekst.

Lucy Johnstone, Clinical Psychologist (UK)
The Power Threat Meaning Framework* was
published in January 2018 by the Division of Clinical
Psychology of the British Psychological Society.
Co-produced by a core team of psychologists and
service users, it offers an alternative to models based
on psychiatric diagnosis. It aims to restore the links
between personal distress and social injustice and
inequality, and can be used to help people to create
more hopeful narratives about their lives and difficulties. It also has implications for professional training,
service design, peer support, the legal system, and
public health policy. The PTM Framework has attracted interest across the world.
* Læs mere om The Power Threat Meaning Frame
work i konferencens teaser.

14.30

Pause + deltagerdialoger

I pausen drøfter du og dine kolleger Lucy Johnstones
oplæg og formulerer spørgsmål til hende.

15.00

Refleksion 			

Lucy Johnstone reflekterer og besvarer spørgsmål.
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, specialkonsulent Finn Blickfeldt Juliussen og KL formidler
spørgsmål fra salen og perspektiverer The Power
Threat Meaning Framework i en dansk kontekst.

15.45

Hvilke tanker har dagens oplæg og
spørgsmål sat i gang?

Dialogisk praksis faciliteret af Mie Leer, udviklings
konsulent og uddannelsesleder, Aarhus Kommune

TORSDAG
16.30

DEN 22. OKTOBER

Den Flyvende Gris – Danmarks Psyko
sociale Rehabiliteringspris uddeles

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering uddeler
for niende gang en pris for nytænkende og bemærkelsesværdige 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 2020, hvorefter
bedømmelseskomiteen trækker i arbejdstøjet.
Du kan indstille kandidater til prisen fra den 15. juni
og indtil den 2. oktober 2020 på www.psykosocial
rehabilitering.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, Lilleskoler for voksne og Center
for Psykosocial Udvikling Slagelse. Hvem mon det
bliver i år?

17.00

Slut på dagens program

19.30

Festmiddag. Derefter spiller
De Flyvende Grise op til dans.

KONFERENCEPROGRAM
FREDAG

DEN 23. OKTOBER

09.00

Godmorgen – en frisk start på dagen!

09.30

Åben Dialog som en traumeinformeret
tilgang

Niels Buus, Professor of Mental Health Nursing,
The University of Sydney (AUS)
I dette oplæg vil Niels Buus præsentere australske
studier af Åben Dialog-tilgange med et særligt fokus
på sammenhænge mellem den kliniske/sociale
kontekst og de potentielt terapeutisk aktive elementer i tilgangen. Han vil betone Åben Dialog som en
fælles betegnelse for flere forskellige tilgange og
fremhæve, hvorfor det i nogle situationer kan være
nødvendigt primært at udlægge Åben Dialog som
en traume-informeret tilgang og sekundært som en
’dialogisk’ tilgang.

13.15

Klavs Serup Rasmussen, chefkonsulent, Det Sociale
Netværk og Agnete Neidel, chefkonsulent, SUS
Corona-krisen har uden tvivl været vanskelig og
krisefyldt for mange. Men mange har også oplevet
ro, styrke og nye muligheder. Hvilke nye ressourcer
har vi set hos dem, vi ellers kalder ‘sårbare’?
Hvilke potentialer for handlekraft og fællesskab,
skal vi holde fast i? Har vi opdaget andre tilgange til
at trives i hverdagen?
Med inddragelse af hele salen vil Klavs Serup
Rasmussen og Agnete Neidel samle op på de
overraskende fortællinger fra en periode, hvor alt var
disrupted.

14.00
10.30

Pause

10.45

Best practise: Besøg hos inspirerende
danske praktikere

Nu har du chancen for at bevæge dig rundt og gå på
opdagelse hos inspirerende danske praktikere, der
arbejder traumebaseret – og tage en anvendelig idé
med hjem til din arbejdsplads.

11.30

Dialog på scenen

Med Niels Buus, Richard Armitage og Bjarne Vind
Sørensen. Faciliteret af Mie Leer
Dialog med udgangspunkt i konferencens oplæg fra
Lucy Johnstone, John Read og Niels Buus.

12.15

Frokost

Coronakrisen som trussel eller mulighed
for ny mening?

Sprog, virkelighed og forståelser

Pernille Mørch Jensen, cand.pæd.anth. og udviklings
koordinator, Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion
Det gør en forskel, om du spørger et andet menneske ”hvad er der sket?” eller om du spørger ”hvad
fejler du?”. Engelske psykologer foreslår nu et
andet sprog for psykiske vanskeligheder, fordi andre
ord åbner nye muligheder. Alain Topor har for nylig reformuleret Anthonys kendte recovery-definition, fordi dens fokus på det individuelle fik os til at se
bort fra det fælles og det sociale. Pernille Mørch
Jensen spørger, om vi er i gang med en forståelsesmæssig og sproglig nyorientering på det psykosociale område: Hvis ord skaber det, de nævner, hvilke
ord har vi så brug for?
14.30 		
Konferencen

er slut

PRISER OG TILMELDING
Konferencen finder sted i Torvehallerne, Fiskergade 2–8, 7100 Vejle.
Den foregår i dagene torsdag den 22. og fredag den 23. oktober 2020.
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 hjemmeside www.psykosocialrehabilitering.dk. Vi opfordrer dig til at være tidligt ude,
hvis du vil være sikker på en plads.
Ved afbud inden den 21. august 2020 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 konference2020@psykosocialrehabilitering.dk.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Du er velkommen til at skrive til konference2020@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.

