Dokumentation og
forskning 2021
En interessegruppe i Dansk Selskab
for Psykosocial Rehabilitering
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Interessegruppen er et netværk af medlemmer af
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, som
interesserer sig for dokumentation og forskning i
psykosocial rehabilitering og recovery.

Hvad får man ud af at deltage i gruppens
arbejde?
• Du møder andre, som også interesserer sig for dokumentation og forskning.
• Du vil sammen med gruppen undersøge et særligt tema, som er af
betydning på arbejdspladserne.
• Du får sparring fra gruppen og den værditilvækst, det giver at arbejde med
dokumentation sammen.
• Når gruppen mødes på din arbejdsplads, er der mulighed for at give sparring
til dine kolleger.
• Du kan synliggøre din arbejdsplads, dele jeres egne erfaringer og sprede
dem via netværket.
• Gruppen er en platform for formidling af erfaringer med brug af
dokumentation og forskning.

Hvad forventer gruppen af dig?
• at du melder dig ind for et år ad gangen.
• at du deltager i 4 årlige heldagsmøder, et evt. internat (2 hverdage) rundt
omkring i landet + den årlige konference i Dansk Selskab for Psykosocial
Rehabilitering. Din deltagelse på møderne er på forhånd aftalt med din
ledelse.
• at du deltager i gruppens samtaler pr. mail og giver sparring i det omfang,
gruppen aftaler.
• at din arbejdsplads dækker dine udgifter i forbindelse med de enkelte
møder (rejse mv.) og dækker udgifterne, når vi en gang imellem mødes på
din arbejdsplads samt dækker udgifter til din deltagelse i selskabets årlige
konference.
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Eksempler på arbejdsmetoder
Sparring
Du kan få individuel sparring fra gruppen på møderne eller via mail. Når du
sender en mail, får du de mulige bidrag inden for en uge. Du kan også få
sparringstid sat på dagsordenen til et af møderne.

Temaer
Det er gruppens erfaring, at vi arbejder bedst i årets løb, når vi har et fælles
tema, som er relevant for vores respektive arbejdspladser og samtidig vinder
ved, at vi undersøger det sammen eller gennemfører det flere steder.
Interessegruppens arbejde kan følges på Dansk Selskab for Psykosocial
Rehabiliterings hjemmeside www.psykosocialrehabilitering.dk.

Hvem kan deltage i gruppen?
1) Gruppen optager medlemmer af Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.
2) Medlemmerne vil være tilknyttet en arbejdsplads, der finansierer deltagelsen,
og kan invitere os på besøg mv.

Vil du være medlem i 2021?
Vil du inspirere og inspireres til gavn for din praksis/borgerne? Har du lyst
til at være med til at lave undersøgelser i praksis? Og vil du være med til at
revitalisere recovery-orienteringen i praksis?
Så bliv medlem af Interessegruppen for dokumentation og forskning under
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering i 2021 og vær med til at indkredse
et undersøgelsesspørgsmål og relevant design for en undersøgelse af dette
vigtige tema.
Vi ønsker i 2021 at bygge videre på vores seneste undersøgelse om
”Medarbejderens recoveryrejse”, som du finder her:
https://psykosocialrehabilitering.dk/arkiver/2712. Vi oplever, at nogle slet
ikke har viden og fokus på recoveryorienteringen, at andre har en form for
metaltræthed og oplever organisatoriske benspænd ift. at kunne arbejde
recoveryorienteret. Du melder dig således ind i den proces vi er midt i, men kan
være med til at præge retning, metoder og indhold.
De fleste har siddet i gruppen i 7–12 år, så det er en stabil og arbejdsom gruppe,
du kommer ind i. Vi overbebyrder ikke hinanden og vores undersøgelsesdesign
skal kunne hænge sammen med vores arbejdsliv og vores praksis.
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“Vi eksperimenterer hele tiden
for at finde den rigtige form for
en interessegruppe”

Vi glæder os til at møde dig – og høre hvordan du oplever fokus på
recoveryorienteringen, der, hvor du arbejder – og hvad du tænker om det i
forhold til et kommende design for 2021.
Gruppen optager nye medlemmer en gang årligt. Optagelse i gruppen sker
ved at sende en begrundet ansøgning til tovholder Marianne Træbing Secher
på mail msec@via.dk senest d. 12. november 2020. Gruppen behandler alle
ansøgninger.
For yderligere information om gruppen er du velkommen til at kontakte
Marianne Træbing Secher.

Interessegruppens medlemmer oktober 2020
Lisbeth Harkes Andreassen

Charlotte Rasmussen

Leder af Recovery College Vejle, Socialog Psykiatriafdelingen, Vejle Kommune

Udviklingskonsulent, Center for
Socialpsykiatri, Esbjerg Kommune

Mette Strunge Dubert

Marianne Træbing Secher

Konsulent, Center for Udsatte Voksne,
Socialstyrelsen

Lektor, VIA University College

Morten Højgaard
Relationsmedarbejder,
Fountain House København

Møder i 2021
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Tidligere temaer
• Medarbejdernes recoveryrejse
• Dokumentation og evaluering
• Når dokumentation understøtter recovery

Læs mere
Publikationer, som er produceret af gruppens medlemmer, kan downloades fra
www.psykosocialrehabilitering.dk.
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