
Dialogen i 
fremtidens psykiatri

 

Psykiatritopmøde 2012
6. oktober på Frederiksberg

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

Kom og vær med til en dag i dialogens og netværkets 
tegn. En dag, hvor eksperter fra ind- og udland sætter
fokus på, hvordan man i psykiatrien kan arbejde 
professionelt med relations- og netværksarbejde – til 
fordel for såvel psykisk sårbare, pårørende som be-
handlingen i det hele taget. Det er gratis, men skynd 
dig: Der er et begrænset antal pladser!

TILMELD DIG NU PÅ: 
www.detsocialenetværk.dk/Tilmelding-Psykiatritopmoede-2012



Fremtidens psykiatri 
Årets Psykiatritopmøde sætter fokus på dialogen i fremtidens psykiatri. 
Eller med andre ord – hvordan netværksarbejde kan tages med om bord 
som en aktiv del af behandlingen af psykisk sårbare.

Vi ved fra undersøgelser, at medicin alene ikke forslår, når det hand-
ler om at hjælpe og give psykisk sårbare de bedste muligheder for at 
komme sig. Hvis vi derimod tager psykoterapi og relations- og netværks-
arbejde med, så får recovery langt bedre chancer for at lykkes. Det er 
en vigtig erfaring, vi gerne vil lade os inspirere af ved årets topmøde.

Derfor har vi inviteret eksperter fra ind- og udland, og vi glæder os til at 
byde deltagere fra hele landet velkommen: Psykisk sårbare, pårørende, 
personale i psykiatrien og andre interesserede. Alle er velkomne, og der 
er gratis adgang.

På gensyn, 

TILMELD DIG NU PÅ: 
www.detsocialenetværk.dk/Tilmelding-Psykiatritopmoede-2012



Dagens program 
Kl. 09.00  Den røde løber er rullet ud
  Kom i god tid - vi bliver mange

Kl. 10.00 Topmødet åbner - velkommen til alle ved konferencier, Cecilie Frøkjær, og 
  formand for Det Sociale Netværk af 2009, Poul Nyrup Rasmussen

Kl. 10.05 Ulven Peter har os i sin hule hånd
  Peter Belli med band

Kl. 10.20 Poul Nyrup Rasmussen – fremtidens psykiatri sætter mennesket i centrum

Kl. 10.35 Psykiatrien på den politiske dagsorden
  Astrid Krag, sundhedsminister

Kl. 11.00 Dialog og netværksarbejde nu og i fremtidens psykiatri
  Klaus Müller-Nielsen, overlæge i Region Syddanmark og Jaana Castella, 
  ledende oversygeplejerske i Region Sjælland

Kl. 11.40 Bruger-støtte i et internationalt perspektiv
  Mary O’Hagan, konsulent i  psykiatrien og en pioner inden for den internationale 
  brugerbevægelse

Kl. 12.30 Snak og Æd!
  Kokkene Kirk og Maarbjerg byder på lækkerier i foyeren

Kl. 13.30 Dialoggrupper - ordet til psykisk sårbare og pårørende 
  – 15 dialoggrupper tager debatten

Kl. 15.00  Kaffetår og lidt sødt til ganen

Kl. 15.15 Stjernedrys fra en popprinsesse
  Sys Bjerre

Kl. 15.30 Fremtidens psykiatri til debat
  Repræsentanter fra regeringens  psykiatriudvalg i debat med salen 

Kl. 16.40 Kvindekor med humor
  Vokaliserne

Kl. 16.55 Tak for nu - ved formand for Det Sociale Netværk af 2009, Poul Nyrup Rasmussen



Dialoggrupper om tiltag der gør en forskel
 
Dialoggruppe 1:  Hvordan ser et recovery-orienteret behandlingssystem og samfund ud?
Dialoggruppe 2:  Social isolation – hvordan skal den håndteres af de professionelle?
Dialoggruppe 3:  Ord som forløser
Dialoggruppe 4:  Fortæl for livet!
Dialoggruppe 5:  Dialog eller tvang? - dialog om tvang! 
Dialoggruppe 6:  Tvang som behandlingsprincip – kan det bringes til ophør?
Dialoggruppe 7:  Åben dialog i hospitals- og distriktspsykiatrien – hvordan kan den se ud?
Dialoggruppe 8:  Åben dialog i kommunernes psykosociale indsats – hvordan kan den se ud?
Dialoggruppe 9:  Dialog i stedet for overmedicinering
Dialoggruppe 10:  Fra bruger til borger
Dialoggruppe 11:  Tidlig indsats – en fordel for brugere og pårørende
Dialoggruppe 12:  Følelserne på dagsordenen hos de unge
Dialoggruppe 13:  Telepsykiatriske løsninger – et dialogredskab i fremtidens psykiatri
Dialoggruppe 14:  Psykisk sygdom smitter ikke, det gør tabu
Dialoggruppe 15:  Den forebyggende indsats
 

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 6. oktober 2012 kl. 10-17. Dørene er åbne fra klokken 9.00

Hvordan:  Meld dig til på www.detsocialenetværk.dk/Tilmelding-Psykiatritopmoede-2012

Topmødet er støttet af:

TILMELD DIG NU PÅ: 
www.detsocialenetværk.dk/Tilmelding-Psykiatritopmoede-2012
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ROCKWOOL FOUNDATION


