
Dokumentation og 
forskning 2022–23
En interessegruppe i Dansk Selskab  
for Psykosocial Rehabilitering



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 aktuelle temaer, som giver værdi 

 tilbage til dit eget faglige felt eller din egen udviklingsproces.

• Vi inspirerer hinanden ud fra forskellige perspektiver og praksis og sparrer og 

videndeler i samarbejdet.

• Enhver kan opnå sparring i gruppen såvel fag-personligt som forsknings-

mæssigt.

• Du kan synliggøre dit eget faglige felt eller din egen udviklingsproces, dele 

jeres egne erfaringer og sprede dem via netværket.

• Gruppen er en platform for diskussioner og sparring omkring dokumentation 

og forskning. 

Hvad forventer gruppen af dig? 

• At du melder dig ind for et år ad gangen.

• Som udgangspunkt forventes du at deltage i møder af nogle timers 

 varinghed ca. 4 gange om året. Møderne kan arrangeres fysisk eller online 

afhængig af gruppens muligheder.  

+ den årlige konference i Dansk Selskab for Psykosocial  Rehabilitering.  

Din deltagelse på møderne er på forhånd aftalt med din  ledelse.

• At du videndeler, der hvor du er connected. Eksempelvis i dit eget faglige 

felt, omgivelser eller netværk. 

• At du selv/din arbejdsplads sørger for dækning af dine evt rejseudgifter samt 

eventuelle udgifter til forplejning ved fysiske møder f.eks. på din arbejdsplads. 
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Eksempler på arbejds metoder

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
I gruppen har vi dialoger om de temaer og aktuelle tendenser, du oplever i dit 

eget faglige felt/omgivelser/netværk. Vi lader os inspirere af hverdagslige pra-

kisudfordringer, forskning, dokumentation og de konferencer vi deltager i. 

Vi inspirere ikke blot hinanden, men tager inspirationerne med tilbage i vores 

egne faglige felter/omgivelser/netværk.

Vil du være medlem i 2022–23?

Vil du inspirere og inspireres til gavn for din praksis/dine omgivelser/dit 

 netværk/dine medborgere? Vil du på denne måde være med til at fastholde 

 udvikling af recovery orienteringen?

Så bliv medlem af Interessegruppen for dokumentation og forskning under 

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering i 2022.

 

De fleste har siddet i gruppen i 7–12 år, så det er en stabil og arbejdsom grup-

pe, du kommer ind i. Vi overbebyrder ikke hinanden og vores undersøgelses- 

design skal kunne hænge sammen med vores arbejdsliv og vores praksis.

Vi balancere vores ambitionsniveau og indsatser i gruppen ift. egne ressourcer.

Vi glæder os til at møde dig – og høre hvordan du oplever fokus på recovery- 

orienteringen.

Gruppen optager nye medlemmer en gang årligt. Optagelse sker ved henven-

delse til Marianne Træbing Secher på mail msec@via.dk

 

For yderligere information om gruppen er du velkommen til at kontakte 

 Marianne Træbing Secher.
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Arbejdsmøde og velkommen til nye medlemmer
Datoer fastsættes for 2023

Online møde kl 14-16

Lisbeth Harkes Andreassen
Leder af Recovery College & Peerstøtte

Vejle, Social- og Psykiatriafdelingen, Vejle Kommune

Marianne Træbing Secher
Lektor, VIA University College

 

Kurt Kyed
Socialpædagog med levede  erfaringer 

Selvstændig underviser og konsulent

Michael Gyes-Linde
Relationsmedarbejder, Juvelhuset, Herlev Kommune
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“Vi eksperimenterer hele tiden 

for at finde den rigtige form for 

en interessegruppe”

Møder i 2022

 

 

Interessegruppens medlemmer oktober 2022



Læs mere

Publikationer, som er produceret af gruppens medlemmer, kan downloades fra 

www.psykosocialrehabilitering.dk.

Interessegruppen for dokumentation og forskning (2019): ”Er medarbejderne 

kommet sig?”, URL: https://psykosocialrehabilitering.dk/arkiver/2712

Ramian, K., Pedersen, L., Andreassen, L. H. & Bendtsen, I. (2017): ”Fra Videns-

klaration til Lovende praksis”, Nyhedsbrev fra Dansk Selskab for Psykosocial 

 Rehabilitering 02:17. 

Ramian, K. (2017): ”Fra evidensbaseret indsats til lovende praksis. Om New 

 Public Management, digitalisering og vidensproduktion i socialsektoren”, 

 Interessegruppen for dokumentation og forskning. 

Ramian, K., Thygesen, R., Pedersen, L., Vorre, R., Bording, L. & Lyngdahl, T. 

(2016): ”Tættere på praksis. Bemærkninger om Socialstyrelsens ”Resultat-

dokumentation og evaluering – håndbog for sociale tilbud””, Interessegruppe 

for dokumentation og forskning.

Pedersen, L. & Andreassen, L. H. (2015): ”Når dokumentation understøtter 

 recovery”, Interessegruppen for dokumentation og forskning.

Ramian, K. (2015): ”Fra erfaringer til praksisnær viden? Metodeerfaringer fra 

 projekt “Recovery og dokumentation””, Interessegruppen for dokumentation 

og forskning. 

Bendtsen, I. et al. (2014): ”Dokumentationens betydning for recoveryproces-

sen”, Center Nørrebros Videnskabende Netværk.

Elleby, D. & Vase, H. (2014): ”Fortællinger om dokumentation, der giver mening 

– på vej mod recovery”, Vidensopsamling fra et seminar i foråret 2014, Social-

psykiatri og udsatte voksne, Aarhus Kommune. 

Dubert, M. S. (2012): ”Dokumentationens betydning for Recoveryprocessen. In-

terview af borgere og medarbejdere i Socialpsykiatrien i Svendborg”, Socialpsy-

kiatrien, Svendborg Kommune.

Pedersen, L. (2012): ”Dokumentation og recovery. Inspirationshæfte for borgere 

og medarbejdere”, Udviklingsafdelingen, Socialt rehabiliteringscenter.

Tidligere temaer

• Medarbejdernes recoveryrejse

• Dokumentation og evaluering

• Når dokumentation understøtter recovery

• Er folk trætte af recovery?
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