SOCIAL IMPACT
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- PÅ VEJ MOD EN INDDRAGENDE,
SAMARBEJDENDE OG
HELHEDSORIENTERET SOCIALOG SUNDHEDSSEKTOR
PRIS FOR DELTAGELSE 2.500 KR.
EN KONFERENCE OM NYE PARADIGMER
OG FORANDRINGER I SOCIALT ARBEJDE
27.-28. APRIL 2016
PÅ UC SYD
TILMELD DIG KONFERENCEN PÅ
WWW.SOCIALIMPACT.DK

Invitation
Til dig der arbejder på social- og sundhedsområdet i praksis eller
uddannelsesverden - offentlig som privat
UC SYD og Esbjerg Kommune har igennem en årrække
haft en tæt dialog omkring udvikling og tendenser på det
sociale og sundhedsmæssige område.

Vi vil gerne invitere dig ind i
denne dialog
Vores oplevelse er, at der i disse år sker en række skift i
tilgangen til socialt arbejde, som grundlæggende ændrer
på de metoder og indsatser, som kendetegner området.
Vi oplever et skift i synet på borgeren og i synet på
sammenspillet mellem borgeren, de sociale indsatser
og samfundet. Der er fokus på, at borgeren bliver aktiv
i sit eget liv og selv tager ansvar for dette. Der er fokus
på koordinering af indsatser på tværs af velfærdsområderne. Og der er en øget erkendelse af betydningen af
civilsamfundet og erhvervslivet i løsningen af sociale og
sundhedsmæssige problemer.
Vi oplever også et skift på det styringsmæssige område
mod mere performance management blandt andet gennem resultatbaseret styring og effektstyring.

MED KONFERENCEN ØNSKER VI AT BIDRAGE
TIL AT GØRE DISSE SKIFT EKSPLICITTE OG
FREMME DIALOGEN OG REFLEKSIONEN OM
DERES BETYDNING:
• Hvad betyder det for den praksis, som i det daglige
arbejder med borgerne på området?
• Hvad betyder det for den måde, vi uddanner og
videreuddanner praktikere til området?

Konferencens målgruppe er aktører på det sociale og
sundhedsmæssige velfærdsområde i Danmark og resten
af Norden på kommunalt, regionalt og nationalt niveau
og fra uddannelsesverdenen.
Vi vil gerne, at konferencen på én gang bliver en platform for læring omkring det sociale arbejde og et sted,
hvor der kan hentes inspiration til koblingen mellem
teori og praksis og til nye perspektiver på den sociale og
sundhedsmæssige indsats. Vi har derfor lagt vægt på at
kombinere teoretiske oplæg med input fra praksis, og du
skal regne med at komme til at spille en aktiv rolle på
konferencen.
Vi inviterer dig derfor til at være med til at give konferencen indhold ved at bidrage med din viden, erfaring
og refleksioner undervejs. Vi håber, at konferencen kan
være med til at skabe nye netværk på tværs af profession
og organisation.

SÅ KOM OG VÆR MED TIL SAMMEN MED
OS AT SÆTTE RAMMERNE FOR FREMTIDENS
SAMARBEJDE MELLEM UDDANNELSESVERDENEN OG PRAKSISVERDENEN

KONFERENCEN AFHOLDES PÅ
UC SYD
DEGNEVEJ 16
6705 ESBJERG Ø

• Hvad betyder det for samarbejdet mellem uddannelse
og praksis?
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Alexander von Oettingen

Lise Plougmann Willer

Prorektor, UC SYD

Direktør, Borger &
Arbejdsmarked,
Esbjerg Kommune
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Programoversigt
Onsdag den 27. april
9.00 Ankomst og registrering
			Kaffe og brød
10.00		 Åbningsarrangement

Torsdag den 28. april
9.00 Relationel koordinering i teori og praksis
			 – koordinering og kommunikation i arbejds			processer

		
Velkommen til Esbjerg
			 v/ Borgmester Johnny Søtrup

		
v/ Professor Jody Hoffer Gittell,
			 Management at The Heller School for Social
			 Policy and Management, Brandeis University

			 Et velfærdssamfund under forandring: etik og
			 omsorg for den enkelte vs. økonomien som det
			 konstruerende princip for politisk handlen
			v/ tidligere biskop Kjeld Holm, Århus Stift

			 Talen efterfølges af en paneldebat om behovet
			 for og perspektiverne ved relationel koordinering
			 på social- og sundhedsområdet.

			Pause
			 Velfærdssamfundets udfordringer og nyere
			 udviklingstræk og muligheder i den sociale
			 sektor og det sociale arbejde
			v/ Professor Jon Kvist,
			 Institut for Samfund og Globalisering, RUC

			Deltagere:
			• Jody Hoffer Gittell
			• Britta Martinsen, Social & Tilbudschef, 		
		
	 
Borger & Arbejdsmarked, Esbjerg Kommune
			• Keld Thorgård, Forskningschef, UC SYD
			  (In English)

12.30		 Frokost

11.15- Temaspor
14.45		 Frokost og kaffe undervejs

13.30- Temaspor
17.00		 Kaffe undervejs

15.00		 Afslutningsarrangement

19.00		 Festmiddag

16.00		 Prorektor Alexander von Oettingen,
			 UC SYD

			 Du tilmelder dig festmiddagen på konferencens
			 hjemmeside www.socialimpact.dk.
			 Festmiddagen er gratis for konferencens deltagere.

TILMELD DIG KONFERENCEN PÅ
WWW.SOCIALIMPACT.DK
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Præsentation af
keynote speakere
Tidligere Biskop Kjeld Holm
Kjeld Holm er uddannet mag.art i idéhistorie og tog efterfølgende en teologisk tillægseksamen. Han har virket først som præst
og senere biskop i den danske folkekirke
gennem 41 år. Kjeld Holm har skrevet flere
bøger blandt andet ”Religion og menneskelighed” (1984), ”Sorgens sprog” (1986),
”Åbne døre” (2010) og senest ”Man lever
af det man får skænket” (2013). Kjeld Holm
har igennem sit embede og som person vist
et socialt engagement og ikke været bange
for at udfordre den politiske velfærdsdagsorden i Danmark.

Professor Jon Kvist,
Institut for Samfund og
Globalisering, RUC
Jon Kvist har forsket i den danske velfærdsstat
både i et internationalt og komparativt perspektiv igennem 20 år først på SFI og nu på
RUC. Jon Kvist har ledet forskningsprojekter
og -netværk på nordisk og europæisk plan og
var med i den skotske regerings ekspertgruppe
om velfærd efter uafhængighed. Jon Kvist var
med i den danske Dagpengekommission og
er den danske ekspert i Europakommissionens
socialpolitiske ekspertnetværk.
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Professor Jody Hoffer Gittell,
ph.d., The Heller School for
Social Policy and Management,
Brandeis University
Jody Hoffer Gittell har grundlagt The Relational Coordination Research Collaborative, som bringer forskere
og praktikere sammen for at hjælpe organisationer
med at opbygge relationel koordinering for høj ydeevne. Hun er medstifter af et universitet-spinoff kaldet
Relational Coordination Analytics Inc., som tilbyder
måling og interventionsstøtte til organisationer, der
søger at forbedre deres præstationer.
Jody Hoffer Gittells forskning undersøger, hvordan
arbejdere, ledere og kunder bidrager til kvalitet og
effektivitet gennem samordning med hinanden. Hun
har udviklet en teori om relationel koordinering, som
siger, at indsatser med stor afhængighed til andre
indsatser mest effektivt koordineres gennem fælles
mål, fælles viden og gensidig respekt støttet af hyppig,
rettidig, præcis og problemløsende kommunikation.

Prorektor Alexander von
Oettingen, UC SYD
Alexander von Oettingens forskningsinteresse er
pædagogisk filosofi, uddannelsesfilosofi, teoripraksisproblemet, dannelsesteorier, skoleteori
og almen pædagogik. Han er medredaktør
på bogen ”Mellem teori og praksis – aktuelle
udfordringer for pædagogiske professioner
og professionsuddannelser” (2007) og har
selv bidraget med en artikel om pædagogiske
handlingsteorier i differencen mellem teori og
praksis.
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Præsentation af
temaspor
DE FIRE TEMASPOR ER:

TEMASPOR 1:
FAG OG FAGLIGHED
I bestræbelserne på at sikre borgernes retssikkerhed og
en høj effektivitet bliver de sociale indsatser i stigende
grad styret efter principperne i performance management, hvor fokus er på dokumentation, økonomiske
nøgletal og resultatmål.
For nogle er ovenstående målstyring og retningslinjer
udtryk for en kvalitetssikring af de sociale indsatser,
mens de for andre er udtryk for en professionel umyndiggørelse.
Vi dykker på sporet ned i den nyeste forskning, i
praksis fra hverdagen og i erfaringer fra projekter når
vi undersøger, hvordan vi i de sociale indsatser skaber
balance mellem målstyring og retningslinjer på den ene
side og praktikernes faglige dømmekraft på den anden.
Hvorfor skal vi overhovedet søge at finde en balance
og hvilke udfordringer vil vi støde på i vores bestræbelser herpå? Hvilke krav kan vi på den baggrund stille
til metoder, standarder og retningslinjer i social- og
sundhedssektoren?
Sammen med Teatret Møllen, og gennem spændende
oplæg og debatter, bliver deltagerne på sporet udfordret til at sætte deres viden, erfaringer og kompetencer
om fag og faglighed i spil på en ny måde.
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TEMASPOR 2:
TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE
OG KOORDINATION MELLEM
FAGOMRÅDER
Med afsæt i forskellige modeller og tilgange kommer deltagerne hele vejen rundt om det tværfaglige samarbejde. Vi vil fra et teoretisk perspektiv
kigge på essensen og potentialet, og hvad vi
særligt skal tage højde for, når vi skal realisere
tværfagligheden i praksis og samtidig få de bedste
resultater.
I en række forskellige workshops bliver deltagernes
egne erfaringer og udfordringer bragt i spil. Vi vil
med ny indsigt i det tværfaglige samarbejdes natur,
potentialer og dilemmaer, og med inspiration fra
nogle af de førende teoretikere og praktikere på
området, forsøge at finde svaret på, hvad der skal
til for at få det tværfaglige samarbejde til at lykkes i
praksis. Hvilke krav stiller det til ledelsen, til medarbejderne, til uddannelsesinstitutionerne og til den
måde, vi organiserer det tværfaglige samarbejde
på?

DER ER MULIGHED FOR AT VÆLGE MELLEM FIRE TEMASPOR, SOM SÆTTER HVER SIT PERSPEKTIV PÅ UDVIKLINGEN AF DET SOCIALE OG SUNDHEDSMÆSSIGE VELFÆRDSOMRÅDE.
TILMELD DIG KONFERENCEN PÅ WWW.SOCIALIMPACT.DK
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER DEN 25. MARTS 2016

TEMASPOR 3:
MEDBORGERSKAB – NÅR
BORGEREN BLIVER DELTAGER
Hvordan løser vi komplekse sociale problemer og
skaber sociale forandringer sammen med borgeren? Hvordan skaber vi en mere lydhør offentlig
sektor, og hvad betyder relationel velfærd for
både medarbejdere og borgere?
Gennem spændende oplæg og en række workshops vil vi sammen forsøge at finde svar på
spørgsmålene på dette spor, hvor vi retter fokus
på medborgerskab og relationel velfærd. Vi
dykker ned i tilgangen Collective Impact og ser
på både muligheder og begrænsninger, samtidigt
med at vi sætter et særligt fokus på borgerinddragelse og medborgerskab i praksis.
I den afsluttende debat vil vi sammen med oplægsholderne diskutere, om relationel velfærd er
en bæredygtig model for fremtiden, og hvordan vi
undgår manipulation i vores relationelle arbejde.

TEMASPOR 4:
IMPLEMENTERING AF
VELFÆRDSTEKNOLOGI –
ERFARINGER OG PERSPEKTIVER
Hvordan bliver vi bedre til at implementere velfærdsteknologi i den daglige praksis? Det undersøger vi på dette temaspor, hvor vi sætter fokus på
forskellige perspektiver på opbygning af implementeringskapacitet og understøttende processer
i forhold til implementering af velfærdsteknologi.
Deltagerne vil på baggrund af sporets forskellige
oplæg blive klogere på andres erfaringer med
forskellige typer af værktøjer i tilknytning til implementering af velfærdsteknologi og i en inddragende workshop få mulighed for at bringe egne
erfaringer i spil.
En vellykket implementeringsproces forudsætter
målgruppens inddragelse, ejerskab og motivation.
På temasporets anden dag vil vi derfor sætte fokus
på målgruppen for de anbefalede indsatser. Det
vil blandt andet ske gennem oplæg, udstilling af
velfærdsteknologisk udstyr og dialog med borgere,
der er brugere af velfærdsteknologiske løsninger.
Vi slutter dagen af med et kritisk etisk blik på
brugen af velfærdsteknologi i offentlige organisationer.
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TEMASPOR 1:

Fag og
faglighed
Onsdag den 27. april
9.00 Ankomst og registrering
10.00		 Åbningsarrangement
12.30		 Frokost
13.30- Fire perspektiver på balancen mellem
17.00		 faglig dømmekraft og målstyring og
			standardisering
			Professor Lars Uggerhøj, Institut for Sociologi
			 og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
			 Prorektor Alexander von Oettingen,
			 UC SYD
			 Seniorforsker og lektor Frank Bylov,
			 UC SYD
			 Konsulent og foredragsholder Carsten Pedersen
			 Oplæg og paneldebat med involvering af
			deltagerne
			Kaffe undervejs
19.00		 Festmiddag
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Torsdag den 28. april
9.00 Plenumoplæg efterfulgt af paneldebat
11.15		 Udfordringer i balancen mellem faglig
			 dømmekraft og målstyring og
			standardisering
		 • Hvordan arbejdes der i praksis med
				 Treklangsmodellen? Brugen af
				 voksenudredningsmetoden (VUM)
			 • Hvordan klæder vi de studerende på til
				 praksis?
12.30		 Frokost
13.30		
			
			
			
			

Teatret Møllen vil gennem teatrets metoder lave
en opsamling fra dag 1 + 2 og udfordre
deltagerne til at sætte deres viden, erfaringer
og kompetencer om fag og faglighed i spil på
en ny måde

14.30		 Kaffe
15.00- Afslutningsarrangement
16.00		

PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE
PROFESSOR LARS UGGERHØJ, INSTITUT
FOR SOCIOLOGI OG SOCIALT ARBEJDE,
AALBORG UNIVERSITET
Lars Uggerhøj er socialrådgiver og ph.d. i socialt arbejde.
Han har 13 års praksiserfaring fra socialt arbejde og 25
års erfaring som forsker i socialt arbejde. Hans forskningsområder er dels burgerinvolvering og -erfaring,
dels etablering af praksisforskning, hvor kvalitetsudvikling
foregår i et tæt samarbejde mellem praksis og forskning.
Han er forskningsleder af forskningsnetværket FoSo
(Forskning i Socialt arbejde).

KONSULENT OG FOREDRAGSHOLDER
CARSTEN PEDERSEN
Carsten Pedersen er uddannet cand.mag. i samfundsfag
og filosofi. Han har i en årrække arbejdet som lektor,
konsulent og foredragsholder i spændingsfeltet mellem
professionsuddannelse og professionsudøvelse. Han har
været medinitiativtager til en eksperimentaluddannelse
om inklusion udbudt på tværs af lærer- og pædagoguddannelsen.

TEATRET MØLLEN
PROREKTOR
ALEXANDER VON OETTINGEN,
UC SYD
Alexander von Oetingen er prorektor ved UC SYD og
leder af Center for Mindretalspædagogik samme sted.
Hans forskningsinteresse er pædagogisk filosofi, uddannelsesfilosofi, teori-praksisproblemet, dannelsesteorier,
skoleteori og almen pædagogik.

Teatret Møllen er et sønderjysk egnsteater, som inviterer
tilhørerne ind på den interaktive scene, hvor teatrets
metoder bruges til at skabe en ekstra dimension og forståelse af et emne. Med humoren som partner glider ofte
alvorlige eksistentielle temaer lettere ned.

SENIORFORSKER OG LEKTOR
FRANK BYLOV, UC SYD
Frank Bylov er dr. pæd. og forsker inden for handicapområdet. Hans fokusområder er anderledeshed i et hverdagsperspektiv, alternative fællesskaber og subkulturer,
medborgerskab i udsatte positioner og støtteindsatsformer.
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TEMASPOR 2:

Onsdag den 27. april
9.00 Ankomst og registrering
10.00		 Åbningsarrangement
12.30		 Frokost
13.30
			
			
			

Tværprofessionelt samarbejde i teori
og praksis
Oplæg v/Lektor Andy Højholdt,
Professionshøjskolen Metropol

14.30		 Kaffe
14.45- Hvordan skaber vi rammerne for det
17.00 gode tværfaglige samarbejde og gør
			 medarbejderne til aktive deltagere?
		
Indledende oplæg v/Eva Just, sygeplejerske,
			 sociolog, ph.d. og konsulent
			 Workshop og debat
19.00		 Festmiddag
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Tværfagligt
samarbejde og
koordination
mellem
fagområder
Torsdag den 28. april
9.00 Plenumoplæg efterfulgt af paneldebat
11.15		 Borgeren som midtpunkt for det tvær			 faglige samarbejde – en Esbjerg Model
			 Oplæg og debat v/sygeplejerske og speciale			 ansvarlig for kræftrehabilitering Vibse Bjerrum
			 Jørgensen, Sundhed & Omsorg i Esbjerg
			Kommune
12.15		 Frokost
13.00		 Relationel Coordination – working
together across boundaries.
			 How do we succeed in practice?
			v/Professor Jody Hoffer Gittell and Head of
			 Health in Varde Kommune Kirsten Myrup
			 (In English)
14.30		 Kaffe
15.00- Afslutningsarrangement
16.00		

PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE
LEKTOR ANDY HØJHOLDT
PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL

SUNDHEDSCHEF KIRSTEN MYRUP
VARDE KOMMUNE

Andy Højholdt er manden bag nogle af de senere års
mest anerkendte bøger, artikler og foredrag om tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis.
Han vil i sit oplæg blandt andet stille skarpt på begreber
som samarbejde, tværfaglighed og tværprofessionalitet
fra et teoretisk perspektiv, indkredse konteksten for det
tiltagende krav om mere tværfaglighed og udpege en
række af de udfordringer, muligheder, krav og dilemmaer, som det tværfaglige samarbejde også rummer for
dem, der skal udføre det i praksis. Oplægget fungerer
som en rammesætning for resten af sporet.

Varde Kommune har i samarbejde med Jody Hoffer Gittel
og med afsæt i hendes teori om Relationel Koordinering
arbejdet intenst på at styrke det tværfaglige samarbejde
om og med borgere og pårørende, blandt andet borgere
med demens. Kirsten Myrup vil sammen med Jody Hoffer
Gittell dele ud af de foreløbige resultater og erfaringer.

EVA JUST, SYGEPLEJERSKE, SOCIOLOG,
PH.D. OG KONSULENT
Eva Just har mange års erfaring som praktiker, leder og
konsulent på tværfaglige indsatser særligt på sundhedsområdet. Hun er desuden forfatter til bogen Tværfaglig Praksis, hvor hun med afsæt i en række konkrete
cases afdækker de centrale aspekter i tværfagligheden:
Viden og læring, Kulturmøder mellem fag/professioner,
Organisering og ledelse af tværfaglighed, Facilitering
af tværfaglighed. Disse temaer vil hun bringe i spil i sit
oplæg og i den efterfølgende workshop.

SYGEPLEJERSKE OG SPECIALEANSVARLIG
FOR KRÆFTREHABILITERING
VIBSE BJERRUM JØRGENSEN, SUNDHED & OMSORG I ESBJERG KOMMUNE
Vibse Bjerrum Jørgensen er specialeansvarlig og forløbskoordinator for borgere i Esbjerg Kommunes
kræftrehabiliteringsforløb, der gennemføres efter Esbjerg
Modellen – en model for koordination med borgeren i
centrum. Modellen er baseret på ICF begrebsrammen,
der har skabt fælles retning på tværs af fagligheder og
gjort det muligt at fastholde fokus på den enkelte borger.
Modellen omfatter en række gennemprøvede værktøjer,
der understøtter en helhedsorienteret og rehabiliterende
tilgang i den daglige praksis med fokus på at støtte
borgeren i at mestre eget liv.

PROFESSOR JODY HOFFER GITTELL,
MANAGEMENT AT THE HELLER SCHOOL
FOR SOCIAL POLICY AND MANAGEMENT,
BRANDEIS UNIVERSITY
Jody Hoffer Gittells forskning undersøger, hvordan
arbejdere, ledere og kunder bidrager til kvalitet og
effektivitet gennem koordinering med hinanden. Hun har
udviklet en teori om relationel koordinering, som siger, at
indsatser med stor afhængighed til andre indsatser mest
effektivt koordineres gennem fælles mål, fælles viden
og gensidig respekt støttet af hyppig, rettidig, præcis og
problemløsende kommunikation.
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TEMASPOR 3:

Medborgerskab
- når borgeren
bliver deltager
Torsdag den 28. april
9.00 Plenumoplæg efterfulgt af paneldebat

Onsdag den 27. april
9.00 Ankomst og registrering
10.00		 Åbningsarrangement
12.30		 Frokost
13.30- Hvordan løser vi komplekse sociale
17.00		 problemer? En workshop om Collective
			 Impact, muligheder og begrænsninger
			
			
			
			
			
			

Collective Impact er en struktureret tilgang til at
arbejde med komplekse sociale problemer.
Aktører på tværs af sektorer sætter fælles mål
og arbejder sammen om at finde bæredygtige
og varige løsninger på problemerne gennem
en struktureret proces.

11.15		 Relationel Velfærd
			v/Direktør Jacob Storch, joint action A/S
			 Relationel velfærd vinder frem som udtryk for en
			 ny velfærdsmodel med fokus på dialog,
			 muligheder og relationer.
			•
			 •
			
			 •
				

Hvordan skaber vi en lydhør offentlig sektor?
Hvad betyder relationel velfærd for den
professionelles identitet?
Hvad betyder relationel velfærd for
borgerens identitet?

12.30		 Frokost
13.15		
			
			
			
			

Borgerne er jo umulige – ” Det er vel
ikke for sjov man har taget en uddannelse ”
v/ Leder Mogens Seider, Fountain House og
Leder Lea Schønberg, Frivilligcenter Halsnæs

			 I workshoppen sætter vi særligt fokus på
			 brugerinddragelse i tilgangen.

			Er det overhovet muligt at udvikle relationel
			 velfærd, når medarbejderen hopper ind på 		
			 førersædet med det samme?

			 Introduktion til Collective Impact
			 v/Projektchef Jørgen Anker, Socialt Udviklings			 center SUS

			• Hvordan fremmer vi borgerens dagsorden?
			 • Hvordan undgår vi manipulation i vores
				 relationelle arbejde?

			Workshoppen gennemføres i samarbejde med
			brugerorganisationerne ULF, SAND og LAP.

14.00		 Er relationel velfærd en bæredygtig
			 model for fremtidens velfærd?

			Kaffe undervejs

			 Debat mellem dagens oplægsholdere og
			deltagerne.

19.00		 Festmiddag

14.30		 Kaffe
15.00- Afslutningsarrangement
16.00		
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PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE
SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS
Socialt Udviklingscenter SUS arbejder med social innovation og sociale opfindelser. De udvikler og gennemfører
projekter og indsatser, der er med til at skabe bedre
livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker og et
godt arbejdsmiljø for medarbejdere.
SUS arbejder som en af de stærkeste danske aktører
på området på udvikling og igangsættelse af Collective
Impact initiativer i flere danske kommuner. Collective
Impact er en særlig tilgang til arbejdet med at finde og
udvikle løsninger på meget komplekse sociale problemer. I tilgangen er der indbygget en række elementer,
der medvirker til at give retning og fokus i initiativer, der
involverer mange forskellige aktører.

DIREKTØR JAKOB STORCH
JOINT ACTION A/S
Jacob Storch er administrerende direktør, stifter og
managing partner hos joint action A/S. Jacob Storch har
været banebrydende for systemisk rådgivningspraksis.
Han grundlagde tilbage i 2000 konsulentvirksomheden
Attractor A/S, som han førte fra at være et lokalt tilbud
til at have en international profil og stand-alone kompetencefællesskab med en unik markedsledende position.
Jacob Storch har med joint action etableret en ny unik
konsulentforretning, der bygger bro mellem forskning på
Aarhus Universitet og konsultativt arbejde.

MOGENS SEIDER, LEDER AF FOUNTAIN
HOUSE OG FORMAND OG MEDSTIFTER AF
DANSK SELSKAB FOR PSYKOSOCIAL
REHABILITERING
Mogens Seider har igennem sit arbejdsliv arbejdet for
at sætte recovery på dagsordenen i Danmark. I Fountain House, hvor Mogens Seider er leder, arbejdes der
med at understøtte medlemmernes recovery-proces og
give dem mulighed for at skabe og opleve meningsfuldt
arbejde, meningsfuld uddannelse og meningsfulde relationer. Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, hvor
Mogens Seider er formand, arbejder for at fremme den
psykosociale rehabiliteringsindsats i Danmark, så mennesker med svære psykosociale problemer opnår størst
mulige grad af selvstændig og meningsfuld tilværelse.

LEDER LEA SCHØNBERG
FRIVILLIGCENTER HALSNÆS
Lea Schønberg er leder af frivilligcenter Halsnæs og
arbejder med både de enkle og til tider komplekse
processer der opstår, når mennesker ønsker at gøre en
forskel for andre. Lea Schønberg er uddannet cand.soc.
i politisk kommunikation og ledelse, og er initiativtager
til, og projektleder i, Foreningen for Frivilligt Arbejde og
Medborgerskab. Lea Schønberg er desuden bestyrelsesmedlem i FRISE (landsorganisationen for Frivilligcentre
og Selvhjælp) og en del af FOA og Frivilligt Forums
arbejdsgruppe, som har udarbejdet spillereglerne for
samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet.
SAND
SAND er en interesseorganisation for hjemløse og tidligere hjemløse, som arbejder for at afskaffe hjemløshed
og at forbedre forholdene for de hjemløse. Organisationen arbejder både på nationalt, regionalt og lokalt
niveau og er løbende i dialog med politikere på alle tre
niveauer, ministerier og kommuner i forhold til at løse
forskellige hjemløseproblematikker.
ULF
ULF står for Udviklingshæmmedes LandsForbund og er
en forening for mennesker, der er udviklingshæmmede.
ULF arbejder for at skabe opmærksomhed på udviklingshæmmedes livssituation og for at forsøge at påvirke
denne i en positiv retning.
LAP
LAP er en organisation for nuværende og tidligere psykiatribrugere. Organisationen arbejder for at forbedre
psykiatribrugernes muligheder for relevant behandling
og hjælp, og for at øge psykiatribrugernes deltagelse i
samfundslivet. Organisationen arbejder således både
for psykiatribrugernes juridiske, behandlingsmæssige og
sociale rettigheder.

S O C I A L I M PA C T E S B J E R G 2 0 1 6 13

TEMASPOR 4:

Onsdag den 27. april
9.00 Ankomst og registrering
10.00		 Åbningsarrangement
12.30		 Frokost
13.3017.00
			
			

Implementering af velfærdsteknologi
i stor skala
v/Gitte Duelund Jensen, Leder af Center for
Velfærdsteknologi, KL

			Organisatoriske muligheder og
			begrænsninger med velfærdsteknologi
			 i dag
		
v/Lektor Birthe Dinesen, Laboratorium for
			 Velfærdsteknologi, Aalborg Universitet
			Pædagogiske effekter ved brug af 		
			 velfærdsteknologiske løsninger
			 v/Lars Lange, udviklingskonsulent, Social &
			 Tilbud, Esbjerg Kommune
			Workshop med fokus på implementering af
			 velfærdsteknologi i offentlige organisationer.
			Kaffe undervejs
19.00		 Festmiddag

Implementering
af velfærdsteknologi –
erfaringer og
perspektiver
Torsdag den 28. april
9.00 Plenumoplæg efterfulgt af paneldebat
11.15		 Telepsykiatri og rehabilitering med
			 fokus på brugernes oplevelse af
			teknologien
			v/Professor dr. Heleen Riper, VU University
			 Amsterdam (In English)
12.00		 Frokost
12.45		 Brugerne bestemmer - erfaringer og
			 resultater fra projektet ”Teknologi i
			Øjenhøjde”
			v/Mette Heidemann, social- og sundheds			 direktør, Middelfart Kommune
13.15		 Udstilling - borgere og fagpersonale
			 demonstrerer og fortæller om deres
			 erfaringer med konkrete velfærds			teknologier
			Se mere på www.socialimpact2016.esbjerg			kommune.dk/udstilling.
14.00 Velfærdsteknologi – etiske dilemmaer
		
ved brug af teknologi i samarbejdet
			 med borgerne
			v/Peter Kemp, teolog og filosof, professor
			 emeritus, Institut for Uddannelse og Pædagogik,
			 Aarhus Universitet
15.00- Afslutningsarrangement
16.00		
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PRÆSENTATION AF OPLÆGSHOLDERE
GITTE DUELUND JENSEN, LEDER AF
CENTER FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI, KL
Gitte Duelund Jensen vil redegøre for udfordringer
knyttet til storskalaudbredelse af velfærdsteknologiske
løsninger. Hun vil komme ind på centrale forhold med
hensyn til at facilitere implementering ved hjælp af kortlægning af lokale forhold, som efterfølgende knyttes til
eksisterende viden om best practice, der igen kan danne
baggrund for konkrete anbefalinger, fokusområder og
redskaber. Gitte Duelund Jensen har tidligere arbejdet
i Fælleskommunalt Sundhedssekretariat i Syddanmark,
der, ligesom KL’s Center for Velfærdsteknologi, havde til
opgave at understøtte fælleskommunal samarbejde og
strategiudvikling inden for et afgrænset sektorområde.

LEKTOR PhD. BIRTHE DINESEN LEDER AF,
LABORATORIUM FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI,
AALBORG UNIVERSITET
Birthe Dinesen er forsker inden for velfærdsteknologi,
telehealth og telerehabilitering på Institut for Medicin og
Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Hun er uddannet
Cand. Polit., og har haft flere ledende stillinger i sundhedsvæsenet. Birthes forskningsprojekter foregår ofte i tæt samarbejde med borgere/ patienter, sundhedsprofessionelle fra
kommuner og region samt virksomheder. Her har hun ofte
fokus på de organisatoriske muligheder og udfordringer
implementering af velfærdsteknologi giver. Birthe Dinesen
har publiceret mere en 40 peer reviewed videnskabelige
artikler og har bidraget med kapitler til lærebøger og rapporter med fokus på velfærdsteknologi. I 2012 var Birthe
Dinesen initiativtager til ”Transatlantic Telehealth Research
Network” (TTRN), som er et tvær -disciplinært forskernetværk med fokus på udvikling og test af nye teknologiske
løsninger inden for social- og sundhedsområdet.

PROFESSOR DR. HELEEN RIPER,
VU UNIVERSITY AMSTERDAM, FACULTY OF
PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY, DEPT.
OF CLINICAL PSYCHOLOGY, AMSTERDAM,
THE NETHERLANDS
Heleen Riper forsker i forbedring af mental sundhed, trivsel og livskvalitet for alle gennem kreativ brug af eMental-sundhed. Hendes nationale og europæiske forskning
er fokuseret på udvikling, (omkostnings-)effektivitet
og implementering af innovative nye medier i forhold
til mennesker med almindelige psykiske lidelser som
depression, angst og alkoholproblemer. Hun har været

involveret i over 40 store nationale og europæiske forskningsprojekter og er medforfatter på over 60 nationale
og internationale publikationer om eMental-sundhed i
peer reviewed tidsskrifter. Hun er medlem af bestyrelsen
for International Society (ISRII) for Research on Internet
Interventions, grundlægger og formand for den hollandske ISRII (NSRII) og for nylig medstifter af the European
Society for Research on Internet Interventions (ESRII).

METTE HEIDEMANN, SOCIAL- OG SUNDHEDSDIREKTØR, MIDDELFART KOMMUNE
Mette Heidemann vil fortælle om projekt Teknologi i Øjenhøjde. Ideen med projektet er, at kommunen skal blive
bedre til at skabe det rigtige match mellem borger og teknologi – med andre ord at møde borgeren i øjenhøjde og
sørge for, at de teknologiske hjælpemidler støtter denne
i at nå sine egne mål. Med andre ord vil man sammen
med borgerne identificere, hvad de drømmer om at kunne
- og finde teknologier, der kan hjælpe dem i det.
Mette Heidemann er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har en systemisk lederuddannelse. Hun har siden
2011 arbejdet med social- og sundhedsområdet i amter
og kommuner, blandt andet som socialchef i Vejle kommune. Siden 2012 har Mette Heidemann været socialog sundhedsdirektør i Middelfart Kommune.

PETER KEMP, TEOLOG OG FILOSOF,
PROFESSOR EMERITUS, INSTITUT FOR
UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK,
AARHUS UNIVERSITET
Peter Kemp er blandt andet kendt fra TV, hvor han jævnligt har drøftet forskellige etiske dilemmaer. Han har en
lang karriere bag sig som forsker og filosof. Peter Kemp
har desuden engageret sig i emnet teknologikritik og anvendt etik. Peter Kemp er dr. theol., og har fra 1993 været
leder af Center for Etik og Ret. I 2000-05 var han leder af
Institut for pædagogisk filosofi, Danmarks Pædagogiske
Universitet og i 2001-07 professor i filosofi samme sted.
Fra 2007 emeritus tilknyttet DPU, Århus Universitet.

LARS LANGE, UDVIKLINGSKONSULENT
SOCIALT REHABILITERINGSCENTER,
ESBJERG KOMMUNE
Lars er en af de bærende personer i Esbjerg Kommunes
tilbud om Videostøtte til psykisk sårbare borgere. Han vil
kort fortælle om konkrete pædagogiske erfaringer med
fremme borgernes egen mestring via digitale teknologier.
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TILMELD DIG KONFERENCEN PÅ
WWW.SOCIALIMPACT.DK

