
Psykiatritopmøde 
2010

2. oktober på Frederiksberg Gymnasium

Arbejde, uddannelse og inklusion

Topmødet hvor psykisk sårbare 
- brugere og pårørende - er i centrum

Fra sygdomsidentitet til faglig identitet 
Psykisk sårbarhed som kvalifikation 

Vi vil arbejde for et bedre arbejdsmarked -  
for inklusion, rummelighed og rimelig tilpasning

Vi vil skabe en ny forståelse og løfte psykisk 
sårbarhed op på den politiske dagsorden



Arbejdsmarked for alle 
Psykisk sårbarhed er ikke en livslang, uovervindelig sygdom. Mange kan komme 
sig. At være i uddannelse eller have et arbejde og et godt netværk er en vigtig 
forudsætning for det gode liv. Det gælder for os alle.  

At have kolleger og vide, at man bidrager til et arbejdsfællesskab og gør sit bed-
ste for at yde en arbejdsindsats har stor betydning for os alle. Derfor sætter årets 
psykiatritopmøde fokus på uddannelse og arbejdsmarked.

Vi vil ændre holdningerne og gøre op med diskriminationen af psykisk sårbare i 
samfundet, og et godt sted at starte er ved at tage fat på jobmarkedet. Hvis vores 
arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner bliver bedre til at rumme og tilpasse 
sig psykisk sårbare mennesker, vil det også med tiden bidrage til at reducere 
antallet af psykisk sårbare. En inkluderende arbejdsplads vil give psykisk sårbare 
et ståsted og vil gøre det lettere at tackle fx en depression eller en stress-situation 
i os selv.

Vi kan og skal indrette et arbejdsmarked, som er bedre og mere rummeligt, for 
det er til gavn for os alle!

Vi håber, programmet vil fange din interesse, og vi ser frem til at byde deltagere 
fra hele landet velkommen – brugere, pårørende, arbejdsmarkedets parter, 
jobkonsulenter og personale i psykiatrien samt alle andre interesserede. Alle er 
velkomne, og der er gratis adgang. Du skal dog huske at tilmelde dig.

På glædeligt gensyn

TILMELD DIG NU PÅ: 
www.detsocialenetværk.dk/tilmelding



Dagens program 
Kl. 09.00  Indregistrering - Kom i god tid - vi bliver mange

Kl. 10.00 Hvis arbejde er sundt, så giv det til de syge - en kortfilm

Kl. 10.05 Topmødet åbner - Dagens konferencier, Reimer Bo, byder velkommen

Kl. 10.10 Musikalsk velkomst ved Tina Dickow

Kl. 10.25 Arbejdsmarked for alle - Formand for Foreningen Det Sociale Netværk Poul Nyrup 
  Rasmussen præsenterer topmødeerklæringen, og beskæftigelsesminister Inger 
  Støjberg giver sin vinkel på dagens emne

Kl. 10.50 Nye strategier og holdninger kan sikre beskæftigelse for psykisk sårbare 
  - Formand for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post og formand 
  for Danske Handicaporganisationer Stig Langvad

Kl. 11.20 Det rummelige arbejdsmarked - Adm. dir. i DI Hans Skov Christensen, formand for 
  Dansk Metal Thorkild E. Jensen og direktør i Discus A/S Hans Bach

Kl. 12.05 Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? – Vilhelm Borg, 
  seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA og forfat-
  ter til ”Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde”

Kl. 12.20 Om vejen tilbage til arbejdsmarkedet. En personlig historie - Kirsten Kallesøe

Kl. 12.30 Med højt humør og sjovt hår byder Kirk & Maarbjerg på en udsøgt frokost

Kl. 13.15 Dialog-grupper - ordet til psykisk sårbare og pårørende (mere på næste side)

Kl. 14.45  Pause

Kl. 15.00 Teater, gøgl, musik og meget mere - De Splittergale sætter gang i salen

Kl. 15.10 Debat med udgangspunkt i spørgsmål fra dialog-gruppernes moderatorer 
  - De arbejdsmarkedspolitiske ordførere 

Kl. 16.15 Er psykiatrien og arbejdsmarkedet egentlig klar til recovery? En personlig historie 
  - Supaya Liv Willumsen

Kl. 16.25 Musikalsk afrunding ved Dicte

Kl. 16.40  På gensyn! - Poul Nyrup Rasmussen



7 dialog-grupper 
– veje til et bedre arbejdsmarked og et bedre arbejdsliv
 
1. Mødet med systemet. Hvordan kan du orientere dig i paragrafferne? Hvilke muligheder og 

begrænsninger er der i lovgivningen?
2. Fra sygdomsidentitet til faglig identitet. Hvordan kan du sætte fokus på dine ressourcer? 

Hvad kan virksomheden gøre for at sætte medarbejderen i centrum?
3. Støtte til uddannelse. Hvordan kommer du igennem en kompetencegivende uddannelse? 

Hvilke muligheder er der for hjælp og støtte undervejs?
4. Opmærksomhed og støtte som investering. Hvordan arbejder virksomheder med inklusion? 

Hvordan sætter man psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen?
5. Støtte og tilpasning på arbejdspladsen. Hvad betyder det at have en social mentor eller en 

personlig assistent? Hvordan skaber man rimelig tilpasning for den enkelte?
6. Sårbarhed som kvalifikation. Hvordan kan psykisk sårbarhed være en kvalifikation?  Hvad er 

et godt arbejdsfællesskab?
7. Arbejde og recovery. Hvordan bliver du klar til arbejdsmarkedet? Hvad kan du selv gøre, og 

hvem kan hjælpe dig på vej?

Hvad:  Topmøde om og for psykisk sårbare, deres pårørende, behandlere og alle 
  andre interesserede

Hvor:   Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg

Hvornår:  Lørdag den 2. oktober 2010 kl. 10 – 17. Dørene er åbne fra klokken 9.00

Hvordan:  Meld dig til på www.detsocialenetværk.dk/tilmelding

Topmødet er støttet af:

TILMELD DIG NU PÅ: 
www.detsocialenetværk.dk/tilmelding
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