
 

 

Socialstyrelsen 

Viden til gavn 

Socialstyrelsen 
inviterer til konference 
Recovery og rehabilitering 
– en helhedsorienteret og
ressourcefokuseret indsats,
der skaber trivsel og
forebygger voldsomme
episoder

12. november 2019 kl. 10.00-15.30
Odense Congress Center
Ørbækvej 350, Odense SØ 

https://10.00-15.30


  

   
 

 
      

  
     

      
     

        
   

     
    

   
      

  
    

   
   

      
       

   

          
      

         
     

        
      

         
       

        
       

          
     

  

    
    

     
      
       

       
         

        
           

      
       

       

     
   

         
   

     
      

       
      

      
        

 oplever processen fra et indefra-perspektiv. 

Det handler om trivsel og tryghed. Det voldsforebyggende arbejde lykkes bedst, når det sker i 
tæt samarbejde mellem de medarbejdere og borgere, det handler om. Når der er dette tætte 
samarbejde, og borgeren har indflydelse på eget liv og får støtte til at følge sine ønsker, håb og 
drømme, er det i sig selv voldsforebyggende. 

Dette understøttes med en recovery-orienteret tilgang. Konferencen sætter derfor fokus på 
recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde. Først ser vi nærmere på 
borgerperspektivet – hvordan kan samarbejdet mellem borger og medarbejder og en tilgang, 
der understøtter recovery, bidrage til tryghed og trivsel, og herigennem forebygge voldsomme 
episoder? Herefter løftes blikket til, hvordan man organisatorisk kan understøtte fokus på at 
skabe tryghed og trivsel på arbejdspladsen. Afslutningsvis sætter vi spot på, hvordan borgerne 

Program 
9.00 
Ankomst 
Kaffe, te, morgenbrød 

10.00 
Velkomst og den røde tråd for dagens program 
v/ Socialstyrelsen 

10.10 
Behovet for fælles læring – med afsæt i levede 
erfaringer og peer-perspektivet 
På baggrund af egne levede erfaringer samt introduktionen 
af peer-støtte i en dansk kontekst fortæller Klavs Serup 
Rasmussen om forskellene mellem det, man oplever som 
vigtigt som borger og som medarbejder. Nogle af disse 
forskelle kan være usynlige i det faglige sprog, men have 
stor indvirkning på samarbejdet med borgeren. Her kan 
peer-perspektivet være med til at gøre en forskel. Med 
peer-støtte er rollerne begyndt at flytte sig fra ’os’ og ’dem’ 
til et øget fokus på fælles læring og nysgerrighed, der kan 
bidrage til tryghed og trivsel i hverdagen. 
v/ Klavs Serup Rasmussen, chefkonsulent, Det Sociale Netværk 

10.40 
Pause 

10.55 
Recovery kapital og samarbejde mellem 
borger og medarbejder 
Recovery er et vigtigt afsæt for udviklingen på det sociale 
område og tankesættet bag det voldsforebyggende arbejde. 
Recovery-orienteringen sætter fokus på borgeren og 

borgerens rettigheder. Men der er en risiko for, at de sociale 
elementer i recovery-processen kan blive overset. Recovery 
kapital er en betegnelse for de forskellige former for sociale, 
økonomiske og psykologiske ressourcer, borgeren kan 
trække på. Med det afsæt kan medarbejderen sammen med 
borgeren undersøge, hvilke ressourcer borgeren har, og 
hvordan man kan arbejde for at styrke adgangen til de 
ressourcer, der savnes. Alain Topor udfolder betydningen af 
recovery kapital og giver eksempler på, hvordan man kan 
arbejde med recovery og recovery kapital i praksis.  
v/ Alain Topor, professor ved Universitetet i Agder, Norge. Docent ved 
Institutionen för Socialt Arbete, Stockholms Universitet 

11.40 
Refleksion i salen 

11.50 
Frokost 

12.50 
Recovery-tilgang, dialogisk praksis og systematisk 
borgerinddragelse – i et voldsforebyggelsesperspektiv 
På botilbuddet Slotsvænget arbejdes der systematisk  
med borgerinddragelse, blandt andet ved at borgerne  
selv vælger, hvilke medarbejdere de vil samarbejde med.  
I samarbejdet tages der udgangspunkt i borgernes drømme, 
ønsker, mål og måder at forstå verden på. I konfliktfyldte 
situationer, såvel som i det øvrige hverdagsliv, er der fokus 
på borgernes ret til at sige til og fra. Respekten for  den 
enkeltes selvbestemmelse kan gøre det muligt at 
samarbejde på borgerens præmisser – men det rummer 
også mange dilemmaer, ligesom det kan være svært  
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at fastholde i den daglige praksis. 
v/ Bodil Øster, forstander, Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune 

13.15 
Søg om indsatsforløb, der styrker trivsel 
og tryghed for borgere og medarbejdere 
Socialstyrelsens Indsatsteam tilbyder i 2018-2020 
indsatsforløb til kommunale, regionale og private botilbud, 
som ønsker at arbejde med trivsel og med at udvikle 
deres voldsforebyggende indsats. Hør om indholdet i et 
indsatsforløb, hvordan man søger om et forløb, og om  
erfaringer fra nogle af de mange indsatsforløb, der er 
i gang i hele landet. 
v/ Socialstyrelsen 

13.35 
Erfaringer fra et indsatsforløb 
Udviklingscentret De 2 Gårde i Vejle Kommune har deltaget 
i et indsatsforløb med Socialstyrelsens Indsatsteam. 
På De 2 Gårde har man valgt at arbejde med metoden LA2, 
sammenkoblet med et nyt digitalt risikovurderingssystem, 
med det formål at fremme borgernes og medarbejdernes 
trivsel ved brug af systematiske og faglige metoder. Tommy 
Neesgaard fortæller om tilbuddets erfaringer med at 
gennemgå et indsatsforløb og om de forandringer forløbet  
har medført. 
v/ Tommy Neesgaard, centerleder, Udviklingscentret De 2 Gårde, 
Vejle Kommune 

14.00 
Pause 

14.20 
Koordinering af tilsynsindsatsen mellem 
Arbejdstilsyn og Socialtilsyn 
Socialstyrelsen fortæller om projekt ’Koordinering af 
tilsynsindsatsen mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynet 
med henblik på forebyggelse af vold på botilbud for voksne 
2017-2019’. Oplægget formidler de centrale fokuspunkter, 
der anses som væsentlige i forhold til koordineringen mellem 
Arbejdstilsynet og Socialtilsynet. 
v/ Socialstyrelsen, Kontor for Socialtilsyn og National Koordination 

14.45 
Grib mennesket 
Chalotte Glintborg sætter fokus på dagens hovedpointer 
indenfor en recovery-orienteret rehabilitering: Dels på det 
almenmenneskelige perspektiv, og hvordan dette sikres i  en 
professionel rehabiliteringskontekst, dels på borgerens 
indefra-perspektiv. Professionelle har gode hensigter med 
de faglige indsatser, men hvordan opleves indsatserne af de 
personer, der modtager disse? Hvis man ikke selv har været 
i samme situation, kommer man aldrig helt til at forstå, 
hvordan det føles indefra. Derfor er det vigtigt at inddrage 
indefra-perspektivet i samarbejdet med borgeren om 
indsatsen. 
v/ Chalotte Glintborg, ph.d., lektor i rehabiliteringspsykologi, 
Aalborg Universitet 

15.25 
Afslutning og tak for i dag 
v/ Socialstyrelsen 

Pris: 490 kr. 

Tilmelding 

senest 4. nov.

Tilmelding 
Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og 
tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse samt fra kommunale 
forvaltninger. Undervisere, borgere og pårørende er også velkomne. 

Pris: 490 kr. Tilmeldingsfrist: 4. november 2019. 

Tilmelding sker via Socialt Udviklingscenter SUS’ hjemmeside www.sus.dk. 
Konferencen arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS. 

Har du spørgsmål til konferencen, så kontakt Karin Toft-Christensen, ktc@sus.dk, tlf. 7199 5490 

Socialstyrelsens Indsatsteam til forebyggelse af voldsomme episoder 
Konferencen om recovery og rehabilitering er et af mange initiativer, der skal udbrede kendskabet til de nationale retningslinjer om 
forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Socialstyrelsens Indsatsteam understøtter implemen 
tering og forankring af retningslinjerne. Indsatsteamet har de seneste to år sat gang i indsatsforløb i 33 tilbud. Der er også udviklet 
redskaber til implementering, holdt temadage og udviklet undervisningsmateriale til studerende på professionshøjskoler og 
SOSU skoler. 

mailto:ktc%40sus.dk?subject=
www.sus.dk



