TRO OG VILJE BANER VEJ FOR SAMARBEJDE OG FUNDING
Forskningsprojektet er ikke kommet af sig selv. Formlen er:
Vilje + tro = vedholdenhed.
Vi har tilbagelagt mange møder med mange mennesker; forskere,
rådgivere, fonde og fagpersoner fra det etablerede sundhedssystem.
”Det bliver ikke i din levetid,
at kropsterapien bliver blåstemplet
på lige fod med psykologien.”
Den udtalelse stammer fra en psykiater, der adresserede Manuvision
Kropsterapeut og partner Angela Jørgensen. Det har været en drivkraft
for os i Manuvisions kerneteam at modbevise påstanden lige siden.
Kerneteamet består, udover Angela, af Manuvision Kropsterapeut og
træner Sara Søgaard Pedersen, der er projektleder i projektet, og
Psykomotorisk behandler Shlomy Ofer, som er veterankoordinator i
behandlingsforløbene. Vores veje krydsedes længe før projektet, men
vi fandt for alvor sammen i forskningsprojektet. Sammen med Statens
Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet, Krise- og
katastrofepsykiatrisk Center Region Hovedstaden og Patientforeningen
Danmark, er vi nu en del af det første forskningsprojekt af denne type
af kropsterapi. Vores ambition er at sætte kropsterapi på landkortet
over behandlingstilbud i Danmark.
ANDRE SKAL OGSÅ TRO PÅ DET
Det er ikke nok, at vi selv tror på behandlingerne og på projektet. Det
har naturligvis også været afgørende, at andre tror på os og det, vi gør.
Vi er meget taknemmelige for den tillid og støtte vi har modtaget, først
og fremmest fra partnergruppen i Manuvision.
Vi møder også stort engagement og interesse for at forstå det, vi gør,
fra vores samarbejdspartnere Statens Institut for Folkesundhed
Syddansk Universitet, Krise- og katastrofepsykiatrisk Center Region
Hovedstaden og Patientforeningen Danmark.
Uden Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og
Soldaterlegatet kunne vi ikke realisere projektet. Sammenlagt har de
bevilget knap 3 mio. kroner til forskningsprojektet. Vi er stolte over at
have deres støtte.
Sidst men ikke mindst er der projektets referencegruppe bestående af
Veterancentret, udvalgte veterankoordinatorer i landets kommuner og

ikke mindst Associate Professor Birgitte Refslund Sørensen, som med
sin store viden på området meget tidligt i projektet var med til at forme
det og give det liv.

