Fælles om den psykiatriske patient
En temadag for praksissektor og psykiatri i Region Syddanmark
8. december 2011 kl. 9:00 - 16:00. Trinity Hotel og Konference Center i Fredericia

Konference om shared care arrangeret af Psykiatrien i Region Syddanmark

FÆLLES
om den psykiatriske patient
Den psykiatriske patient har brug for et sammenhængende sundhedsvæsen. Vi tror
på, at vi med den rette fælles indsats kan skabe bedre sammenhæng og samtidig
aflaste hinanden i en travl hverdag.
På temadagen vil vi inspirere hinanden og stille skarpt på, hvordan det kan gøres.
• Praktiserende læger ønsker tilgængelige psykiatriske speciallæger
o Psykiatrien vil gerne udvikle samarbejdet. Lad os på dagen drøfte
hvordan.
• Psykiatrien har fantastisk dygtige specialuddannede sygeplejersker
o De stilles gerne til rådighed for patienter i praksis. Lad os drøfte
hvordan
• Vi har i regionen eksempler på gode samarbejdsforløb
o Dem vil de involverede gerne præsentere
• Begreber som shared care og collaborative care florerer i debatten
o Er det bare ord for det, vi allerede gør? Eller er der tale om de vises
sten?

Målgruppe
Temadagen er primært forbeholdt læger og personale i almen praksis,
praktiserende speciallæger i psykiatri samt behandlings- og plejepersonale i
almenpsykiatrien i Region Syddanmark.

Tid og sted
Temadagen foregår torsdag d. 8. december kl. 9:00 – 16:00 på Trinity Hotel og
Konference Center, gl. færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia.

Program
Formiddagens program vil være oplæg i plenum. Blandt oplæggene er:
• ”Shared care og collaborative care; Viden og evidens” ved overlæge,
Ph.d. Lene Eplov, Psykiatrisk Center Ballerup.
• ”Collabri-projektet; et forestående dansk forskningsprojekt om
collaborative care” ved Postdoc, speciallæge i almen medicin, ph.d.
Annette Sofie Davidsen, Forskningsenheden for almen praksis, Københavns
Universitet.
• ”Patienten som holdkaptajn i eget liv” ved lægefaglig direktør Anders
Meinert Pedersen, Psykiatrien i Region Syddanmark.
Eftermiddagen er centreret om fem relevante workshops med fokus på det gode
samarbejde. Foreløbigt workshop-program er:
1. Allianceprogrammet. Præsentation og drøftelse af et samarbejdsprojekt om
skizofrene omkring psykiatrisk afdeling i Odense.
2. Akut-team. Præsentation og drøftelse af et samarbejdsprojekt om
depressive i almen praksis omkring psykiatrisk afdeling i Vejle.
3. Collaborative care. Konsistens og evidens. På baggrund af formiddagens
oplæg drøftes perspektiver og faldgruber. Formiddagens oplægsholdere vil
deltage i workshoppen.
4. Hvad kan psykiatrien tilbyde din praksis? Drøftelser på baggrund af
formiddagens oplæg ved Anders Meinert Pedersen.
5. Stratificering af psykiatriske patienter. Illusion eller mulighed?

Der bliver 2 runder af workshops, hvor alle workshops gentages.
Tilmelding til workshops sker i forbindelse med udsendelsen af endeligt program i
november 2011.

Tilmelding
Tilmeld dig via Region Syddanmarks kursuskatalog på www.rsd.plan2learn.dk Søg efter: "Fælles om den psykiatriske patient".

Spørgsmål til konferencen:
Finn Sørensen
Psykiatri- og Socialstaben
Telefon 7663 1357

Spørgsmål til tilmelding:
Mette Andersen
HR Personaleudvikling
Telefon 7663 1794

Psykiatri- og Socialstaben
Damhaven 12
7100 Vejle
Tlf. 7663 1000
regionsyddanmark.dk

