
 

SOCIALPÆDAGOGIK 
I PSYKIATRIEN 

Socialpædagogernes bidrag 
til en psykiatri i udvikling 

Onsdag den 10. februar 2016 
på Comwell i Kolding 

Konference 



 
  

 
Program 
Onsdag den 10. februar 2016 
 

Kl. 09.30 – 10.00 

 Ankomst og kaffe 
 

Kl. 10.00 – 10.15 

 Velkomst v/Benny Andersen, forbundsformand 
 

Kl. 10.15 – 11.15 

Oplæg og efterfølgende paneldebat med konferencier og ordstyrer 

Gitte Hansen (DR P1)  

Flere og flere rammes af en psykisk lidelse, som nu er den største 

samlede økonomiske sygdomsbyrde. Med omlægningerne i psyki-

atrien får kommunerne flere og mere komplicerede opgaver. Det 

fremtidige behov for forebyggelse og tidlige indsatser samt for reha-

biliterende og recovery-orienterede indsatser af høj kvalitet er med 

andre ord stort og stigende. Kommunerne står centralt i indsatsen 

overfor mennesker med sindslidelser, og er en vigtig aktør i at udvikle 

og sikre de nære indsatser med borgeren i centrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Thomas Adelskov 
KL’s formand for social-og 
sundhedsudvalg 

 
Liselott Blixt 
Formand for Folketingets 
Sundheds- og ældreudvalg 

 
Knud Kristensen 
Formand for SIND 

 
Benny Andersen 
Forbundsformand for 
Socialpædagogerne 

 

Kl. 11.15 – 12.00 

Hvad har rehabilitering og recovery betydet for psykiatrien 
– og for psykiatribrugerne?  

 

 

 
 

 

 

 

 

Kl. 12.00 – 13.00 

 Frokost 

 

Kl. 13.00 – 13.45 

Minikonferencer – runde I – se beskrivelser på de næste 
sider  

 

Kl. 13.45 – 14.00 

 Tid/pause til at skifte lokale til ny mini-konference 

 

Kl. 14.00 – 14.45 

 Minikonferencer – runde II 
 

Kl. 14.45 – 15.15 

 Kaffe og kage 

 

 

Alain Topor 
Hør en af de største kapaciteter i Skandinavien på områ-

det om recovery. Inden for særligt de seneste 15 år er 

rehabilitering og recovery-tilgange blevet mere og mere 

centrale i psykiatrien og i arbejdet med mennesker med 

sindslidelser. Alain Topor fortæller om de væsentligste 

udviklingstræk og om, hvordan det positivt spiller sam-

men med sociale og socialpædagogiske tilgange til gavn 

for brugerne. Alain Topor er svensk psykolog dr.phil. og 

har skrevet en lang række bøger og artikler om bl.a. reco-

very. 

 



  

 

 

Jan Jaap Rothuizen, leder af VIA Pædagogik og 

Pædagogisk Arbejde, Aarhus 

1. Socialpædagogikken i psykiatrien  
Socialpædagogikken har i stigende grad spillet – og 

spiller – en væsentlig rolle i forhold til psykiatrien 

og i arbejdet med mennesker med sindslidel-

ser. Men hvordan har udviklingen været, særligt 

med de nyere udviklingstendenser vi ser, bl.a. i 

form af recovery-tilgange. Og hvad er det social-

pædagoger særligt kan, hvad er udfordringerne – 

og hvad er potentialerne? Det er nogle af de 

spørgsmål Jan Jaap Rothuizen stiller skarpt på med 

denne minikonference om socialpædagogikken i 

psykiatrien. 

 

 

 

 
 
Beskrivelser af minikonferencer: 
 

Katrine Schepelern Johansen, leder af 

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region 

Hovedstaden 

2. Psykiatribrugere med misbrug – soci-
alpædagogernes rolle?   
Mennesker med en psykisk lidelse og et samtidigt 

misbrug er måske nogle af de mest udsatte bor-

gere, vi har. Og ofte er systemerne, som skal 

hjælpe målgruppen, ikke gearet til at håndtere de 

komplekse problemstillinger, som disse borgere 

kæmper med. Men hvad er det for nogle udfor-

dringer, som mennesker med en sindslidelse og 

et samtidig brug/misbrug af rusmidler har – og 

hvad skal der til for at hjælpe dem bedst muligt? 

 

Kl. 15.15 – 15.45 

 Jesper van der Schaft, tidligere psykiatribruger, 
fortæller om, hvordan han kom videre med sit liv via 
socialpædagogikken 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 15.45 – 16.00 

 Afslutning v/Verne Pedersen, forbundsnæstformand 

 

Den nok mest rammende beskrivelse af mig, som jeg 
ikke har kunnet beskrive bedre selv, er fra en artikel i 
JP Aarhus (4. december 2014): ”Han gik rundt på 
gaderne og kunne ingenting. Han lavede aldrig mad, 
men spiste på McDonalds. Ofte turde han ikke sove 
alene, så han blev nødt til at sove hos andre. I seks år 
var Jesper van der Schaft indhyllet i psykiatrien (1999-
2005). Han var kommet så langt ud på havet, at han 
ikke kunne bunde, som han selv udtrykker det, og 
kræfterne rakte ikke til at kæmpe sig op med et par 
svømmetag. Heldigvis var der gode folk omkring ham. 
De bar ham igennem den lange sygdomsperiode, og 
Jesper van der Schaft kom ud på den anden side. 
Næsten i hvert fald. I dag er det omkring ti år siden, at 
Jesper van der Schaft blev »lidt mere rask«. Han kan 
stadig have dage, hvor han ikke har kræfter og 
overskud til andet end at sidde og stirre ud af 
vinduet”.  

Med en socialpædagogs indsats er jeg nu nået så 
langt, at jeg kan være noget for andre, når jeg har 
kræfter og overskud til det. Der er så mange 
forskellige grader af recovery. Jeg ved selv, at jeg har 
min sindslidelse resten af mit liv, men jeg er kommet 
så langt, at jeg kan leve med det. 

 



     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lise Arnth Nielsen, projektleder, CFK, 

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region 

Midtjylland og Lucette Meillier, programleder 

og seniorforsker, CFK 

3. Fremme sundhed og trivsel i 
socialpsykiatrien – lettere sunde valg i 
hverdagen  

Vi ved, at mennesker med psykisk sygdom dør tidli-

gere end andre og er udfordret af livsstilssyg-

domme. For psykisk syge gælder det, at cirka dob-

belt så mange er svært overvægtige, ryger, har 

usunde madvaner og er fysisk inaktive. Vi ved også, 

at ønsket om livsstilsændringer er lige så stort hos 

mennesker med psykisk sygdom som hos den øv-

rige befolkning, og at der er et stort behov for 

støtte til at ændre vaner.  

Gennem tre år har borgere, medarbejdere og le-

dere samarbejdet om at skabe sundere rammer og 

valg i socialpsykiatrien. På denne minikonference 

præsenteres erfaringer med at massere sundhed 

ind som en naturlig del af recovery-orienteret ar-

bejde ved at skabe forhold, der indbyder til at vælge 

sundt. Du kan høre, hvordan man sikrer, at sund-

hedsindsatser bliver et pejlemærke, der har gode 

vilkår, og få inspiration til at komme videre med at 

fremme sundhed og trivsel. At det nytter, viser de 

foreløbige resultater fra den igangværende følge-

forskning.  

 

Jesper Buchholdt Gjørup, konsulent, CFK – 

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region 

Midtjylland og Ronnie Sydbøge, socialpædagog, 

Børne- og Ungdomspsykiatrien, Esbjerg 

4. Nedbringelse af tvang i psykiatrien. Et 
fælles anliggende – og socialpædagogers 
rolle  
Erfaringer viser, at nedbringelse og forebyggelse af 

tvang i psykiatrien kan lade sig gøre, men at det kræ-

ver en bred og målrettet indsats på flere områder på 

samme tid. Satspuljeprojektet ”Nedbringelse af tvang 

i psykiatrien”, herunder gennembrudsprojekterne, 

peger på, at bl.a. ændringer i behandlingskultur, en 

anerkendende tilgang, miljøterapi, relations- og me-

stringsarbejde, samvær mellem personale og patien-

ter og fysiske aktivitetstilbud kan bidrage til at ned-

bringe anvendelsen af tvang. Det kræver en god 

organisering, tværfaglige samarbejder og samtidig et 

blik for de tværsektorielle udfordringer, der præger 

området. Samtidig peger det på, at socialpædagoger 

spiller en rolle i arbejdet med at nedbringe anvendel-

sen af tvang i psykiatrien, ikke mindst i det forebyg-

gende arbejde. Det har man succes med på bl.a. 

Ungeafsnittet i Esbjerg, hvor socialpædagoger spiller 

en central rolle i arbejdet med at forebygge tvang. 

 


