Inklusion
Psykiatritopmøde 2014
4. oktober på Frederiksberg
Topmødet hvor psykisk sårbare – brugere og
pårørende – er i centrum

Inklusion
Dette års Psykiatritopmøde stiller skarpt på inklusionen af psykisk sårbare
– både i det nære og i hele vores fælles samfund.
Inklusion betyder inddragelse i et fællesskab, der tilgodeser det enkelte
menneskes behov og værdier. Det er netop det, det handler om i
inklusionen af psykisk sårbare - respekten for den enkelte. Gennem
inklusion kan der skabes gode og meningsfulde liv for psykisk sårbare
– og når livet opleves som værdifuldt er det meget lettere at bidrage
med værdi til det fællesskab, vi alle er del af.
Forskningen viser, at symptombehandling ikke kan stå alene. En tidlig
inkluderende indsats og hjælp i familien, under uddannelsen, på jobbet
og i omgangskredsen er afgørende for, hvor hurtigt og hvorvidt psykisk
sårbare atter får fodfæste.
Derfor har vi inviteret eksperter og forskere til at fortælle om den vellykkede inklusions betydning. Vi glæder os til at byde deltagerne fra
hele landet velkommen til årets Psykiatritopmøde: Psykisk sårbare,
pårørende, medarbejdere i psykiatrien og andre interesserede
– alle er velkomne, og der er gratis adgang.
På gensyn,

Dagens program
Kl. 09.00

Den røde løber er rullet ud - Kom i god tid - vi bliver mange

Kl. 09.30
		

Topmødet åbner - velkommen til alle
Topmødet åbner /Poul Nyrup Rasmussen byder velkommen

Kl. 09.35

Kira Skov – musik for sjælen

Kl. 09.50

Inklusion – ved formand Poul Nyrup Rasmussen

Kl. 10.00
		

Sundhedsminister Nick Hækkerup
- Tiden er inde til ligeværd

Kl. 10.20
Familie, skole og inklusionen
		
Panel med Jette Myglegaard, Rasmus Alenkær, Kathrine Felland, Ask og
		Christine Josephsen
Kl. 10.50

Pause

Kl. 11.05
Uddannelse og inklusion
		
Panel med Jørgen Dan Pedersen, Mette Selchau, Lin Frandsen samt
		Natascha Frahm-Hansen
Kl. 11.30
		

Socialminister Manu Sareen
- Inklusion: om høje mure, ”nåhr-mentalitet” og den omvendte vase

Kl. 11.50

Afrunding og præsentation af frokost

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

Dialoggrupper - ordet til psykisk sårbare og pårørende

Kl. 14.30

Kaffepause

Kl. 14.45

Folkeklubben – musik med holdning

Kl. 15.00

Oplæg af Agnes Ringer om sprog og inklusion

Kl. 15.20
Inklusion på jobbet
		Panel med Merete Johansen, Sven Preisel, Lene Hjort, Torben Blach
		
samt Mona Jensen
Kl. 15.50
Salen stiller spørgsmål til panelet
		Merete Johansen, Poul Nyrup Rasmussen, Lin Frandsen, Agnes Ringer og Liselott Blixt
Kl. 16.20

Afrunding og opsamling

Kl. 16.25

Syng med Poul

Kl. 16.30

Farvel og tak for denne gang!
Med stor tak til Ricoh
for tryk af program

