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– Peer støtte, brobygning og nye døre ud af kommunen  


 

Programmet for temamødet


 

Med venlig hilsen


 

Er du ligesom os optaget af, hvordan paragraf 82 i serviceloven kan åbne op for nye praksisformer i det 
sociale arbejde. Har du ambitionen, og vil  du inspireres med erfaringer fra praksis og med modeller ti l  at 
skabe forandring i kommunes møde med borgere med behov for forebyggende indsatser? Så tag del i  en af 
en række webbaserede temamøder i 82-netværket. 

Netop det at inkludere brugererfaringer i den professionelle indsats eller peers, som kan formidle egne 
erfaringer med håndtering af udfordringer som følge af psykisk sygdom, er under stærk udvikling i 
Kommunerne. Samtidig rummer samarbejdet med peers en række dilemmaer:



På temadagen får du forskellige praktikeres erfaringer på området og bud på pejlemærke for et succesfuldt 
peer-samarbejde samt et bil lede af den forandringsskabende effekt for både  borgere,  for peers og for 
kommunen. 

Temadagen afholdes med Randers Kommune som vært. Programmet, som det fremgår herunder, er 
ti lrettelagt med korte oplæg fra praksis efterfulgt af en netværksbaseret drøftelse af forskellige 
løsningsmodeller på problemstil l inger, som deltagerne rejser på mødet. Drøftelserne facil iteres efter 
metoden Open Space af chefkonsulent i  Substans, Christian Buskjær. 



Skal peers ansættes og indgå som en del af den professionelle stab i socialpsykiatrien? Eller skal vi undgå 
institutionalisering og bevare peer-perspektivet som et perspektiv fra civil- og frivillighedssamfundet? 

Hvad kan vi som Kommune gøre for at støtte og beskytte dem, som deler ud af egne erfaringer? 

Fungerer peers bedst i grupper eller én til én? 

Bør peer-konceptet være en mulighed for alle målgrupper i Kommunen eller for særlige? Og bør vi passe på 
sygdommen ikke bliver en for stor identitetsmarkør?

09:00-09:15
Velkomst og introduktion til  netværket 

Ved vært  Lene Bruhn Christensen, afdelingsleder Psykiatriens Hus i Randers

Chefkonsulent i  Substans, Christian Buskjær 


09:15-10:00
Peer partnerskaber som en platform til  et mere recovery-orienteret arbejde. Ved 
undervisere på Recoveryskolen i Randers. Bo-støtte, Daniel Ancher Andersen og Peer 
medarbejder, Inge Niewald M ikkelsen 


10:00-10:45
Udviklingspotentialer og nye faglige perspektiver. Potentialer for udvikling af peer 
partnerskaber i Danmark. Ved Klavs Serup Rasmussen, chefkonsulent Det Sociale 
Netværk


11:00-12:30

Open Space

Deltagerne deler erfaringer og bud på løsninger af fælles udfordringer. Open Space er en innovativ 
ti lgang til  erfaringsudveksling på tværs i små og store grupper, som facil iteres af chefkonsulent i  
Substans, Christian Buskjær Christensen. 


10:45-11:00 Pause

Christian Buskjær 


Chefkonsulent, Substans-konsulenthus	             


Christian@substans-konsulenthus.dk


40 41 03 35


Johannes Patursson


Chefkonsulent, Slagelse Kommune


Center for Handicap og Psykiatri


Johaj@slagelse.dk


23 82 94 08


WEBBASERET  TEMADAG  I  82  NETVÆRKET




Pris for deltagelse: 500 kr. per deltager ex. moms

Dato: 17. november 2020

Tilmelding:  Via Substans’ hjemmeside efter først til mølle: www.substans-konsulenthus.dk

Eller kontakt til undertegnede

https://substans-konsulenthus.dk/kompetenceudvikling/#%C3%85bne%20hold

