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MENNESKESYN MED 
OLGA RUNCIMAN 
 

SKAL BORGEREN STÅ I KVIKSAND IMENS PERSONALET 
DOKUMENTERER, ELLER SKAL REBELLEN SOM LIGGER OG 
VENTER I OS ALLE SNART BRYDE FREM?  

HVEM ER JEG? 

•  Danmarks første og eneste psykolog med speciale i ‘psykoser’(privat praksis) 

•  Psykolog På Slotsvænget 

•  Psykiatrisk sygeplejerske 

•  Jeg kender begge sider af psykiatrien 

•  Bestyrelsesmedlem af: 
Ø  Stemmehørernetværket 

Ø  Intervoice 

Ø  Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering 

Ø  Død I Psykiatrien 

Ø  Mad in America 

Ø  International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal 
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MENNESKESYN 
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MENNESKESYN 

Institutioner 
Borger og 

medarbejder 

Samfundet  
(velfærdsamfundet) 

 

Manualisering af  
Kaos –stemme- 
hørergrupper 
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PERSONALET 

•  Personalet er limen der holder det hele sammen  

•  Personalet bære et kæmpe ansvar for at det offentlige fungerer  

•  Personalet står i krydsfeltet mellem borgerne, samfundet og de 
nye politiske krav der konstant bliver krævet af dem så vel som 
hos borgerne på institutionerne. 

INSTITUTIONER  

•  Individet 

•  Recovery 

•  Recovery in the bin 

•  Kronisk kriser 

Hvad institutioner gør ved folk: Selvom svær psykisk lidelse 
som skizofreni ikke længere betragtes som kronisk og 
permanent invaliderende, men som noget, man kan ’komme sig’ 
fra, så er det for beboerne stadigvæk nærmest umuligt at blive 
betragtet som et ’normalt’ menneske inden for bostedets 
rammer, da enhver gøren og laden på bostedet bliver tolket ind 
i den ramme, at ’patienten’ har en afvigende identitet som 
sindslidende – også selvom medarbejdernes hensigt er den 
modsatte. 

Om recovery og kroniske kriser: Det er hårdt for beboerne 
at skulle være i en udvikling hele tiden – og for 
medarbejderne. Ønsket om stabilitet og struktur i hverdagen 
er for mange beboere mere presserende, selvom de for så 
vidt ønsker det samme som det andre mennesker ønsker for 
dem. De skal derfor balancere mellem deres egne ønsker til 
livet samt medarbejdernes, embedsmændenes og politikeres 
ønsker om udvikling. 

www.psycovery.com 
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SAMFUNDET OG 
VELFÆRDSSAMFUNDET 

•  Omorganisering 

•  New Public Management 

•  Personale og forventninger 

•  Ledelse og afstanden fra 
medarbejderne 

Velfærdssamfundet som ‘udvidet familie’: Mange 
beboere anskuer velfærdsstaten og dens udøvere 
som en form for udvidet familie, fordi deres egne 
netværksrelationer ikke er så stærke. Velfærdsstaten 
har overtaget flere og flere af familiens funktioner, 
men nu trækker staten sig tilbage i forventningen 
om, at alle bliver selvstændige og selvforsørgende. 
Det er svært for nogle mennesker og stiller højere 
krav til medarbejderes formåen i forhold til at 
’udvikle’ beboerne til en selvstændig levevis. 

www.psycovery.com 

MANUALISERING 

•  Standardisering af kaos 

•  Kroniske kriser 

•  Stemmehørergrupper  

Manualisering og standardisering af kaos: Forholdet 
mellem manualisering og kaotiske liv: Den 
transformation som brugerbaserede initiativer, som 
fx stemmehørergruppen, leder frem til begrænses 
eller låses fast, når der indføres en mere formel 
procedure for gruppen. 
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RECOVERY 

•  Recovery som vi vil se på senere i dag er nu blevet 
omformet af New Public Management.  

•  Historien om Recovery   

•  Personligt  

•  Unik 

•  Og alle kan recover = komme sig  

www.psycovery.com 

SAMFUNDET OG KONSEKVENSER AF 
NEW PUBLIC MANAGEMENT 

•  Historikken  

•  Begyndt i UK og Australian 

•  Margaret Thatcher 

•  Fik navn i 1991 af Christopher Hood 

•  Teorien bag New Public Management 

www.psycovery.com 
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NEW PUBLIC MANAGEMENT 

•  Bygger på to rationaler. 

1.   Et rationale, at man med fordel kan overføre principper, der er 
kendt og afprøvet i den private sektor til den offentlige sektor.  

2.  Det andet rationale, relaterer til økonomisk tænkning og ønsket 
om en liberalistisk markedsgørelse og effektivisering af den 
offentlige sektor gennem brugen af instrumenter som: 
udlicitering, privatisering, frie forbrugssvalg, direkte kontrol, 
kontraktstyring og evaluering. 

www.psycovery.com 

NEW PUBLIC MANAGEMENT 

•  Konsekvenserne for psykiatrien (det overordnet) 

•  Eksempler  

Det er derfor, de nye buzzwords er 
netværksdannelse, brugerinddragelse, 
relationer og samskabelse, fordi mål- og 
resultatopfølgning skal give mening for 
medarbejderne, men også kunne 
forklares og forsvares over for 
interessenter og borgere. 
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SUMME PAUSE 

www.psycovery.com 

HVAD SKER MED DEM DER ARBEJDER 
MED BORGERNE TIL DAGLIG? 

•  De er ansvarlig for at Recovery finder sted 

•  De skal inspirerer 

•  Og have håb 

Men man er også i dag blevet ansvarlig for at recovery lykkes.  

•  Hvis ikke det lykkes føler man sig skyldig 

•  Man kan være nervøs for at  man mister ens arbejde.  

•  Man skal konstant dokumentere 

•  Kan fremprovokere følelser af at man ikke er en god nok medarbejder og en 
følelse af at systemet ikke stoler på en.  

www.psycovery.com 
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BORGERENE 

•  Moderne recovery 

•  Alle skal 'recover' så de kan bidrag til samfundet og opfylde de 
politiske mål.  

Med recovery-orienteringen bliver 
psykiatribrugeren til eksperten på sin 
egen personlige recovery-proces, mens 
de fagprofessionelle bliver eksperter på 
en generaliseret viden om brugerens 
psykiske sygdom.  
Der er to eksperter, der skal samarbejde 
ligeværdigt 

Der fokuseres på at skabe adgang til ’den 
virkelige verden’ for psykiatribrugere, og 
heri ligger et opgør med den tidligere 
institutionspsykiatri, hvor det var op til 
de psykiatriske institutioner at skabe så 
normal en tilværelse som muligt for 
brugerne på institutionerne – og bemærk, 
at det var organisationerne og 
fagpersonerne, der skulle skabe det for 
brugerne  

www.psycovery.com 

MEN HVAD MED DE 'KRONISKE SYGE' 
SOM  "IKKE" EKSISTERE MERE? 
 
•  Dem kender vi alle sammen 

•  Skal vi blive ved med at presse dem 
til at komme sig på den rigtig måde? 

•  Er det rimeligt at vi bliver presset til 
at presse disse borger til at komme 
sig? 

•  Jeg synes personligt at det her er et 
meget vigtigt diskussionspunkt 

www.psycovery.com 
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"RECOVERY IN THE BIN" = UD MED 
RECOVERY 

•  We believe that the term ‘UnRecovered’ is a valid and 
legitimate political self-definition […] This doesn’t 
mean we want to remain ‘unwell’ or ‘ill’ but that we 
reject the new neoliberal intrusion on the word 
‘recovery’ that has been redefined, and taken over by 
market forces, humiliating treatment techniques and 
homogenising outcome measurements. 

•  We demand that no one is put under unnecessary 
pressure or unreasonable expectations to ‘recover’ by 
mental health services. For example, by being 
discharged too soon or being pushed into 
inappropriate employment. 
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EVIG OMORGANISERINGSTRANG 

•  Den evige trang til “omorganisering”, der synes at være 
den eneste vej til at redde psykiatrien 

•  Megafon undersøgelse viser, at 74 procent af de 
arbejdende danskere inden for de seneste 2 år har 
oplevet, at der har fundet større forandringsprocesser og 
reorganiseringer sted på deres arbejdsplads.  

•  "De fleste af os arbejder jo steder, hvor det relationelle 
betyder rigtig meget, og når der sker omstrukturering, 
skal vi forholde os til nye mennesker, nye måder og nye 
teams, og det kræver rigtig meget af os personligt. Jeg 
tror, at mange føler ubehag ved det og måske også en 
frygt for, at de ikke kan slå til" Svend Brinkmand 

www.psycovery.com 
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OMORGANISERINGS KONSEKVENSER 

•  Hvis man konstant er i gang med at 
forandre sig, kan man miste fornemmelsen 
af, hvem man er 

•  Man kan få en oplevelse af at man aldrig 
bliver færdig 

•  Man kan være udsat for stress fordi man: 
bliver gjort ansvarlig for noget man ikke 
har kontrol over. 

•  Det kan giv øget sygdom og apati blandt 
personalet 

48 % af de offentligt ansatte ofte føler sig 
stresset på jobbet,  
82 %, der arbejder i det offentlige, oplever et 
større arbejdspres i dag end for 5 år siden. 8feb 
2016) 
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OMORGANISERINGS KONSEKVENSER 
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OMORGANISERINGS KONSEKVENSER 
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LIGE NU ER DET ÅBEN DIALOG 

•  Åben dialog ER Laplands psykiatri. 

•  85% patienterne kommer sig (recover) versus 20% i 
Danmark 

•  Sådan nogle tal ser vi gerne her i Danmark 

•  Derfor er åben dialog ved at blive introduceret 
rigtig mange steder i Danmark.  

Men åben dialog i Finland tager ikke 
udgangspunkt i en sygdomstænkning.  

•  Kommer vi til at se en recovery rate på 85% i 
Danmark med vores form for åben dialog?  

www.psycovery.com 
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MANUALISERING AF STEMME-
HØRERGRUPPER 

•  Hvorfor stemmehørergrupper? 

•  Hvad virker? 

•  Hvad virker ikke? 

•  Typiske udfordringer for  
psykiatristyrede grupper 

•  Og hvad man kan gør for at undgår 
dem 

www.psycovery.com 

ÅBEN DIALOG OG STEMMEHØRER 
NETVÆRKET 
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PAUSE OG GRUPPEDANNELSE 
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DET ER OFFICIELT, NEW PUBLIC 
MANAGEMENT VIRKER IKKE 

•  En stor evaluering af NPM af Christopher Hood har lagt NPM i 
graven med ordene ’for dyrt’ og ’for dårligt’.   

•  "Jeg ville gerne stå på mål for, at man gennem de sidste tre årtier har valgt de rigtige 
styringsinstrumenter til de rigtige problemer. Men styringsmetoder sander til. NPM har været 
et fremskridt som helhed, men har haft bivirkninger. Og på et eller andet tidspunkt tager 
bivirkningerne over, fordi man har løst hovedproblemet. Derfor er vi er røget for langt over i 
mistillidsstyring, kontrol og registrering, der ikke giver mening," siger Adam Wolf.  

•  (Siden 1980’erne har Adam Wolf været centralt placeret i moderniseringen af den offentlige 
sektor både i sin tid som ansat i Finansministeriet og som formand for OECD’s Public 
Management-komite i tre år.) 

www.psycovery.com 
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HVAD SÅ NU? POST NEW PUBLIC 
MANAGEMENT 

•  Ifølge Adam Wolf slut 2016: 

•  Det nye paradigme, der skal afløse NPM hedder 
"Værdibaseret Styring"  

•  Der skal ikke længere måles på antallet af 
leverede ydelser, den såkaldte ydelsesstyring, i 
stedet skal den nye styring fokusere på, hvilken 
indsats der samlet set skaber størst værdi for 
patienterne. En måling på effekt i stedet 
for produktion.  

www.psycovery.com 

HVAD SÅ NU? POST NEW PUBLIC 
MANAGEMENT 

•  En styring, hvor man ikke bare inddrager kliniske vurderinger fra 
fagfolk, men også personens egen vurdering af, om,  fx hvordan 
hans/hendes livskvalitet er, eller om han/hun er tilbage på arbejde,. 
= helt andet billede af, hvilken sundhed samfundet og borgerne får 
for pengene. 

•  "Hvis vi stadig er optaget af, hvor meget vi producerer, er det meget svært for os at spille en 
aktiv rolle i den alternative måde at gøre det på. Men hvis vi samlet set måler både på lægens 
kliniske vurdering og den helbredstilstand, patienten selv oplever, skaber vi et incitament hos 
sygeplejersker, hospitalslæger, praktiserende læger og genoptræningsenheden i kommunen til 
at arbejde sammen om, at en patient får det bedre," forklarer Wolf.  

www.psycovery.com 
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HVAD SÅ NU? POST NEW PUBLIC 
MANAGEMENT 

"Vi har brug for en ny og samlet drøm om, hvordan vores velfærdssamfund kan og 
skal se ud. En reform af den offentlige sektor. Hvor vi sætter fokus på kvalitet. Hvor vi 
begynder at måle på resultater i stedet for på midler og processer. Hvor vi område 
for område sætter gang i en afbureaukratisering, hvor vi en gang for alle siger, at den 
rigtige styring for vores offentlige sektor ikke er New Public Management." Siger 
Mette Frederiksen 

"Det løber mig koldt ned ad ryggen med udsigten til at skulle måles på effekt. Der 
bliver et ramaskrig uden lige, hvis den slags styring indføres i uddannelsesverdenen 
[psykiatriverden]." Siger en lærer 

To synsvinkler: 
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DISKUSSION OG DEBAT 
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 FORSLAG TIL DISKUSSIONSEMNER  

•  Hvordan navigere i, i jeres daglige arbejde og hvordan er jeres indre rebel kommet i spil? 

•  Hvordan forhindrer institutioner og samfundets krav jer i at gør det er drømmer om? 
Hvordan kan jeres indre rebel komme i spil her? 

•  Hvordan ser I jeres rolle i fremtiden mht den nye politisk retning hvor borgernes 
tilfredshed sætter dagsordenen? 

Som rebeller må i selvfølgelig diskutere andre emner som i måske brænder for, 
inspireret af i dag 

MANGE TAK! 
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