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Program 2015

Temaindhold:

“Har socialpskykiatrien udtjent sit formål?”

– “Og hvad skal vi så?”

– “Samspil mellem bruger, tilbud, sagsbehandler, stemmer de overens?”

Program for dagene

Onsdag

Ankomst, indlogering og frokost kl. 12.00 – 13.15
Programstart 13.30
Tema:
Socialpsykiatrien formål
– samspil mellem borger, pårørende, tilbud og sagsbehandler
Undertema:
Hvilken betydning har det øgede fokus på recovery-orienteret rehabilitering i forhold til den psykosociale indsats?
Samarbejde, dialog, skisma, dilemma og diskussion

“Fra beboer med behov for støtte til rehabiliteret borger”
– eller, hvordan bliver vi som professionelle bedre til at sikre borgeren den rette placering og den relevante støtte.

Under foredraget vil der skitseres modeller for:
1. Borgerudredninger / beskrivelser, der bidrager til overblik og argumentation for tilbuds relevans og
nødvendigheden i at sige “nej tak”
2. Forløbsbeskrivelser fra hjemmeside til indflytning, faldgruber og overvejelser i forhold til målgruppe
3. Den nye institutions- / bosteds- / borgergruppe og hvad man som institution kan bidrage med
4. Overvejelser om rehabilitering og recovery samt øvre grænser herfor

Onsdag - cirkatidspunkter

Rediger
Klokkeslæt Indlæg Evt. link

Kl. 13.15 Frank Hulgaard byder velkommen til seminaret

Kl. 13.30 - 16.45 Psykolog Louise Brückner Wiwe Læs mere om oplægsholderne

16.45 Generalforsamling Dagsorden

18.00 - 19.15 Aftensmad

19.30 - 21.30 Psykolog louise Brückner Wiwe Læs mere om oplægsholderne

Første dag slut

***
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Torsdag

Fra kl. 09.10 – 12.00 Tema: “Afstigmatiseringsindsats i socialpsykiatrien – hvad virker?”

1.del: Dialogstarter
En dialogstarter på trapperne til socialpsykiatrien og demonstration af elementer herfra (filmmateriale, case) og
debat blandt deltagerne.

2.del: Ambassadører
Om betydningen af at arbejde med ambassadører, som har personlig erfaring med psykisk sygdom, herunder
oplæg fra ambassadører sammen med præsentation af ambassadørernes oplevelse og udbytte i EN AF OS fra
statusevalueringen i 2014, og den læring som socialpsykiatrien kan få i forhold til arbejdet med brugerne.

13.00 Da alle blev normale
Al den “aftabuisering” har også en bagside
Konsekvenserne ved de senere års aftabuiseringskampagner ..og relevante tråde til relaterede temaer i
psykiatrien.

15.15 fra Socialstyrelsen
Hvad kendetegner rehabilitering? Og hvilken betydning får en omlægning til rehabilitering for socialpsykiatrien?
Psykiatrireformen år 2. Hvilken betydning har det øgede fokus på recovery-orienteret rehabilitering ift den psyko-
sociale indsats? Samarbejde, dialog og dilemma.
Regeringen udgav sin handicap-politisk handleplan i 2013 – som selvfølgelig også omfatter borgere som får en
psykiatrisk diagnose. Både psykiatri-reform og handlingsplan markerer et kursskifte – og begge kalder de på
recovery-orienteret rehabilitering. Hvad betyder det?

Torsdag - cirkatidspunkter

Rediger
Klokkeslæt Indlæg Evt. link

Kl. 09.00 Frank Hulgaard byder velkommen til: Huset Trappebæksvej

Kl. 09.10 - 12.00 Projektleder EN AF OS, Johanne Bratbo,
Projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og 1 - 2 ambassadører
i EN AF OS
Kommiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere om
oplægsholderne

Middag kl. 12.15 Middags Pause 1 time
til 13.15 programstart

Kl. 13.00 - 15.00 Camilla-Dorthea Bundgaard
kommentator

Læs mere om
oplægsholderne

Pause fra 15.00 -
15.15

Kl. 15.15 - 17.30 Finn Blickfeldt Juliussen,
Socialstyrelsen

Læs mere om
oplægsholderne

Kl. 18.30 Aftensmad & Festaften
Musikken leveres af Ole Warburg igen i år

Spillemanden Ole
Warburg

***

Fredag
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Socialpsykiatrien lever, men i andre klæder

Fremtidens kompleksitet i opgaverne, store økonomiske udfordringer, og færre hænder til at løfte opgaverne,
stiller store krav til organisationerne. Lene Kalstrup giver et bud på hvordan Aalborg arbejder målrettet med at
udvikle Socialpsykiatrien med disse vilkår for øje.

I Aalborg er medarbejderne en afgørende motor, både i at fremtidssikre organisationen, og i forhold til at borgerne
støttes bedst muligt i deres recovery. Videns- og Kompetencecentret arbejder målrettet med kompetenceudvikling
af medarbejderne, med videndeling og med at sikre at borgernes stemmer er bærende for den kvalificerede
indsats. Dette fokus har foranlediget en spirende kultur hvor vi udvikler og deler viden på tværs, og derved sikrer,
at de ressourcer vi i forvejen har til rådighed i fagcentret udnyttes bedst muligt.

Lene fortæller konkret om udviklingen af en intern socialpsykiatrisk Basisuddannelse, med interne undervisere,
som et eksempel på et medarbejderdreven initiativ.

Fredag - cirkatidspunkter

Rediger
Klokkeslæt Indlæg Evt. link

Kl. 09.00 Frank Hulgaard byder velkommen

Kl. 09.00 -
11.00

Lene Thejlmann Kalstrup
Leder af Videns - og kompetencecentret i socialpsykiatrien i
Aalborg

Læs mere om
oplægsholderne

Kl. 11.15 Ønsker for næste års 2016 Seminar Tema
Evaluering for Seminaret 2015
Farvel og på gensyn
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