
Online temamøde

Socialpsykiatri 
og civilsamfund
Hvordan kan 
socialpsykiatrien 
medvirke til at bygge bro 
til civilsamfund, frivillige og 
peers som led i borgerens 
recovery-proces?

27. oktober 2021 kl. 8.30 – 11.30



Program

Kl. 8:30 – 8:35
Velkomst
v/ vært Jesper Henriksen, 
Implement Consulting Group

Kl. 8:35 – 9:05
Fagligt oplæg om brobygning 
til civilsamfundet som led i en 
recovery-proces og en recovery- 
orienteret og rehabiliterende tilgang
v/ Anja Kammacher, adjunkt, 
Københavns Professionshøjskole

Hvad mener vi med ’civilsamfund’ 
og hvorfor er det centralt i recovery- 
orienteret rehabilitering i social-
psykiatrien? – Og hvad er vigtigt i 
brobygningen mellem socialpsykiatri 
og civilsamfund?

Oplæg med en borgervinkel på 
civilsamfundets styrker i forhold 
til recovery-processen
v/ Bo Rasmussen, tidligere bruger 
af socialpsykiatrien

Kort filmklip om ’Et psykelløb fra 
Vestegnen til Skagen’ og interview med 
Bo om hans oplevelser med at indgå i 
et cykelfællesskab på tværs af civil-
samfund og socialpsykiatri, og hvad det 
har betydet i hans recovery-proces.

Kl. 9:05 – 9:25
Praksiseksempel: 
Trivselskortet som brobygnings-
redskab til civilsamfundet
v/ Rikke Lindholm Lunøe, projektleder 
og konsulent, en medarbejder og 
en borger fra Social og Handicap i 
Gentofte Kommune

I Gentofte Kommunes socialpsykiatri er 
det en del af en recovery-orienteret og 
rehabiliterende tilgang at arbejde med et 
trivselskort. Trivselskortet fungerer som 
netværkskort og understøtter identifice-
ring af personer, steder og aktiviteter 
i borgerens netværk og dermed også 
fællesskabsopbygning og social 
inklusion i civilsamfundet. Oplægget 
præsenterer trivselskortet som redskab 
og giver et borger- og et medarbejder-
perspektiv på trivselskortets styrker i 
forhold til recovery og brobygning til 
civilsamfundet.

Kl. 9:25 – 9:45
Drøftelse i grupper
- Hvad skal der til i socialpsykiatrien 

og civilsamfundet for at skabe 
en god brobygning mellem de to 
områder? (Tag gerne en runde 
i gruppen)

- Hvad inspirerer oplæggene dig til?
- Spørgsmål eller kommentarer 

til oplæg?

Kl. 9:45 – 10.05
Fælles opsamling på 
gruppedrøftelser

Kl. 10:05 – 10:20
Pause

Kl. 10:20 – 10:35
2: Peer-foreningen 
‘Bro til hverdagslivet’, Rudersdal
Christian Tauby-Theill fra Socialt 
Udviklingscenter SUS interviewer 
frivillighedskoordinatoren, en frivillig peer 
og en borger fra Rudersdal Kommune 
om erfaringer fra peer-foreningen 
’Bro til hverdagslivet’, hvor en frivillig 
peer støtter borgerene i at bygge bro til 
civilsamfundet

Kl. 10:35 – 10:55
Drøftelse i grupper
- Hvad skal der til i socialpsykiatrien 

og civilsamfundet for at skabe en 
god brobygning mellem de to 
områder?

- Hvad inspirerer oplæggene dig til?
- Spørgsmål eller kommentarer 

til oplæg?

Kl. 10:55 – 11:10
Fælles opsamling på  
gruppedrøftelser

Kl. 11:10 – 11:25
Om Socialstyrelsens indsatsteam 
og øvrige tilbud fra Socialstyrelsen                                                                                           
v/ Aleksander Marzec Pedersen, 
specialkonsulent, Socialstyrelsen

Kl. 11:25 – 11:30
Evaluering, afslutning og tak for i dag

Socialstyrelsen inviterer til online temamøde om, hvordan 
socialpsykiatrien kan bygge bro til civilsamfund, frivillige og peers 
som led i borgerens recovery-proces.
For mange borgere har det stor betydning for trivsel og meningsfuldhed at være sammen med andre mennesker, gå på arbejde, 
være i uddannelse, deltage i foreningsliv, kulturliv mv. Det medvirker til oplevelsen af at være en del af samfundet, og det kan bi-
drage til, at man lever et godt liv med sine udfordringer, eller at man kommer sig.

I arbejdet med at understøtte borgernes muligheder for at komme sig og leve et selvstændigt og meningsfuldt liv er det vigtigt, at 
socialpsykiatrien (bostøtte og botilbud) medvirker til at bygge bro til sammenhænge uden for hjemmet til lokalsamfundet og ci-
vilsamfundet.

Dette temamøde sætter fokus på, hvordan I som medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien kan lykkes med at bygge bro til ci-
vilsamfundet, herunder samarbejde med frivillige og peers. På temamødet vil der være faglige oplæg og praksiseksempler, hvor 
du bl.a. kan høre om, hvordan civilsamfund og socialpsykiatri kan spille sammen som led i recovery-orienterede og rehabiliterende 
indsatser i socialpsykiatrien. Der vil være konkrete eksempler og redskaber til inspiration.

Temamødet henvender sig til ledere, fagpersoner og borgere i socialpsykiatriske tilbud eller kommunale enheder. Deltagere fra 
frivillige organisationer på området er også meget velkomne. På mødet kan du også høre om, hvordan man kan søge et udviklings-
forløb fra Socialstyrelsens indsatsteam.



Det praktiske
Temamødet afvikles via Zoom. 
Du får tilsendt et link til at deltage  
dagen før.

Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding via dette link https://www.
sus.dk/produkt/arrangement/online- 
temamoede-socialpsykiatrien-og- 
civilsamfund/

Eller via Socialt Udviklings center SUS’ 
hjemmeside sus.dk/kalender,   
senest den 22. oktober.

Kontakt
Har du spørgsmål til temamødet, 
så kontakt Karin Toft-Christensen 
i SUS, ktc@sus.dk.

Temamødet arrangeres i et samarbejde 
med Socialt Udviklingscenter SUS, 
Implement Consulting Group, Køben-
havns Professionshøjskole og VIA 
University College.

Datasikkerhed
Temamødet foregår via Zoom, 
som hostes af VIA University College. 
De er med i DeiC NORDUnet, der 
udelukkende anvender servere i 
Danmark og Sverige. Dermed sikres, 
at der ikke sendes data til andre lande. 
Du tilgår mødet via et link, og ikke via 
egen mailadresse af hensyn til data- 
sikkerhed og GPDR.

Om Socialstyrelsens udviklingsforløb

Flere og flere borgere har behov for støtte fra socialpsykiatrien. Derfor er der fokus på at styrke kvaliteten i tilbud-
dene, så medarbejderne bliver bedre rustet i at støtte borgerne i at komme sig. Socialstyrelsen har sat gang i en 
række initiativer med det sigte. Et af initiativerne er et udgående indsatsteam, der tilbyder målrettede rådgivnings- 
og udviklingsforløb med sigte på at styrke kvaliteten i socialpsykiatriske tilbud. Rådgivningen bygger på viden om 
recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser. Betydningen af at have en meningsfuld hverdag og brobygning 
til civilsamfund er et af de temaer, der indgår i et udviklingsforløb.

Læs mere om muligheden for at få støtte til at styrke kvaliteten i indsatsen.

https://www.sus.dk/produkt/arrangement/online-temamoede-socialpsykiatrien-og-civilsamfund/
http://sus.dk/kalender
mailto:ktc@sus.dk
https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/styrket-kvalitet-i--socialpsykiatrien/sog-om-stotte-til-kvalitetsudvikling
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