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TEMADAG

relationer
Dagens program
09.00 Velkommen
 Else Kirk, leder af Center for Mental Sundhed

---  ------------------
09.10 Fællessang 
 Jepser og Lene Westergaard
---  ------------------
09.20 ”Hvor kom vi fra?”
 Vilkår og idealer i relationsarbejdet

 – set i et historisk perspektiv

 Sarah Smed, historiker og leder af Danmarks 

 Forsorgsmuseum.
---  ------------------
10.15 Pause
---  ------------------
10.30 ”Hvor skal vi hen?”
 Samfundsstrukturernes indvirkning på

 arbejdslivets vilkår.
 Bo Lidegaard, historiker og forfatter.
---  ------------------
11.10 ”Hvad er meningen?”

 Hvilken betydning har følelsen af mening

  for vores mentale sundhed og trivsel, både

 privat og i vores arbejdsliv.

 Vibeke Koushede, professor MSO, 

 Statens Institut for Folkesundhed, SDU 

---  ------------------
12.00 Frokost (gratis)
---  ------------------
12.45 ”Hvordan lyder det?”

 Syng dig sund - korsang v. gospelsanger og

 sangunderviser Mette Risager.
---  ------------------
13.15 ”Har vi os selv med?”

	 Hvordan	jeg	fik	mine	værdier	med	i	praksis,

 Jan Due, præst og konsulent i Red Barnet

---  ------------------
14.00 Pause
---  ------------------
14.15 ”Hvad gør indtryk?”
 Om narrativ bevidning i praksis,

 Lasse Offenberg psykolog ved DISPUK
---  ------------------
15.00 Peter Hummelgaard, Beskæftigelsesminister

---  ------------------
15.30 Afrunding af dagen
 v/borgmester Peter Rahbæk Juel

En dag, hvor vi sammen er nysgerrige på, hvad der
har	indflydelse	på	vores	arbejdsliv,	og	hvor	vi	anerkender	
hinanden og det arbejdsfællesskab, vi alle er en del af.

En dag, hvor vi har særlig fokus på relationens betydning for dem, vi 
samarbejder med, og for os som fagpersoner.

■ Hvordan har relationsarbejdet udviklet sig gennem tiderne?
■ Hvilken betydning har samfundsvilkårene for vores relations-
 arbejde?
■ Hvad har betydning for det gode arbejdsliv?

Vi ser på vigtigheden af, at der er sammenhæng mellem meningsfuldhed, 
begribelighed og mestring i vores arbejde.

Tilmelding: Senest den 12. november
til mentalsundhed@odense.dk   -   Deltagelse er gratis!
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Nærerelationer”Hvor kom vi fra?”
Sarah Smed

Historiker og leder af Danmarks For-
sorgsmuseum Sarah Smed trækker 
tråde tilbage til fortidens forsorgs- og 
omsorgshistorie og vilkår og faglige 
idealer for ansatte inden for det social-
faglige felt. Hvordan arbejdede man fx 
med relationer med sårbare borgere, 
inden at begrebet var blevet opfundet 

– og gjorde man det overhovedet? Hvem ansatte man og hvorfor? 
Hvordan beskrev tidligere ansatte deres fagprofessionelle virke 
og stolthed tilbage i tiden. Og hvorfor var der så mange, der blev 
årtier i den samme stilling.
I oplægget fortæller Sarah Smed historier fra fortiden, som vil give 
eftertanke i nutiden, og forhåbentligt lægge nogle trædesten for 
fremtiden. 

”Hvor skal vi hen?” 
Bo Lidegaard

Vi stiller stadig større krav til den 
offentlige service og kræver stadig 
mere af dem, der leverer den. Det er 
ikke noget politikere, djøffere eller 
managementkonsulenter finder på. 
Det er os selv, der forventer mere, selv 
om der ikke bliver flere til at gøre alt 
det, vi gerne vil have gjort. Samtidig 

vokser kravet om større produktivitet og effektivitet i samfundet 
som helhed, både nationalt og globalt, og vores velfærdssamfund 
konkurrerer direkte med samfund, hvor løn og arbejdsvilkår er helt 
andre end her.   Hvad betyder det for dem, der står i forreste række 
i den offentlige sektor, og hvordan undgår vi, at kravet om større 
produktivitet slider både medarbejdere og tilliden op? Bo Lide-
gaard trækker de store linjer.

”Hvad er meningen?”
Vibeke Koushede

Hvilken betydning har følelsen af 
mening og formål – noget og nogen 
at stå op til om morgenen – for vores 
mentale sundhed og trivsel, både pri-
vat og i vores arbejdsliv? Hvordan kan 
vi styrke denne følelse hos os selv og 
hinanden og dermed fremme vores 

egen og andres mentale sundhed og trivsel? Om ABC for mental 
sundhed.

”Hvordan lyder det?”
Syng dig sund – korsang v. gospel san-
ger og sangunderviser Mette Risager.

 

”Har vi os selv med?”
Jan Due

Øjeblikkets potentiale i en presset 
hverdag - en personlig beretning om 
at få værdierne med sig i daglig prak-
sis under et stigende pres. 
Jan Due har en baggrund som præst 
og er konsulent i Red Barnet. Han er 
uddannet parterapeut og driver en 

privat praksis. 
Ud fra egne erfaringer vil han pege på veje til at få sig selv med 
som fagperson på trods af en presset arbejdsdag.

”Hvad fortæller vi?”
Lasse Offenberg

Kan du huske situationer, hvor nogen 
har fortalt dig, at der er noget af det, 
du har gjort eller sagt, som de har lagt 
særligt mærke til og sat pris på? Og 
fortalt, at det har talt ind i noget, de 
selv står i og givet dem noget med sig 
– ideer til noget, de gerne selv vil gøre 
eller tanker om, hvad der er vigtigt for 
dem selv?

Lasse Offenberg er uddannet psykolog og ansat ved DISPUK hvor 
han siden 2004 har arbejdet med at omsætte narrative ideer og 
praksisser i efteruddannelse, samtalepraksis og konsultative opga-
ver. Han vil på dagen introducere til narrative bevidningspraksisser. 
En måde der inviterer os,  som ”vidner”,  til  at bekræfte andres liv 
og betydning ved at beskrive, hvad de har gjort eller sagt. Hvad 
lægger vi særligt mærke til? Hvad det taler ind i - som vi selv står i? 
Og hvilke bevægelser har det sat gang i-  i vores eget liv?
 

Dagen afrundes med oplæg af
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard 
og afrunding af borgmester Peter Rahbæk 
Juhl.








