TEMADAG OM

TRYGHED OG TILBUD TIL DE MEST
UDSATTE BORGERE MED PSYKISKE
VANSKELIGHEDER OG MISBRUG
TORSDAG, D. 17. MAJ 2018, KL. 10-15
Quality Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup

For knap to år siden mistede en medarbejder
på et botilbud i Roskilde livet. Det ulykkelige
dødsfald var ikke det første i socialpsykiatrien,
og en ophedet debat om sikkerhed og tryg
hed på landets botilbud for mennesker med
psykiske lidelser tog sin begyndelse. Er vi så i
dag blevet bedre til at forebygge voldsomme
hændelser? Og har beboere og personale
grund til at føle sig mere trygge i 2018?

Denne temadag byder på oplæg og
debat om de to mest betydningsfulde
resultater af de politiske aftaler fra 2016:
Socialstyrelsens Nationale retningslinjer for
forebyggelse af voldsomme episoder på
botilbud samt på boformer for hjemløse, der
udkom i december 2017, og de 150 særlige
psykiatriske pladser, som oprettes i første
halvår af 2018.

TILMELDING
Deltagergebyr: 750 kr. inkl. forplejning. Prisen er ekskl. moms.
Tilmeld dig senest d. 10. maj 2018 via psykosocialrehabilitering.dk
NB: Begrænset antal pladser. Først til mølle gælder.
Tilmelding er bindende.
Har du spørgsmål til temadagen? Skriv venligst til info@psykosocialrehabilitering.dk
Vel mødt og på gensyn!

TEMADAG OM
TRYGHED OG TILBUD TIL DE MEST UDSATTE BORGERE MED PSYKISKE VANSKELIGHEDER OG MISBRUG

PROGRAM
09.00 -10.00

Ankomst og morgenbrød

10.00 -10.10

Velkommen

10.10 -10.50

Rykker retningslinjer?
Pernille Jensen, udviklingskoordinator, bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion
Det skal ikke være farligt at gå på arbejde, og det skal være trygt at bo på et
botilbud. Er de nye nationale retningslinjer det, der er brug for, og hvad skal der
til, hvis de skal få et liv i praksis? Og er der stadig noget, vi ikke får øje på, når
risikoen for voldelige episoder så entydigt placeres hos beboerne og ansvaret for
forebyggelse hos medarbejderne?

”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud
samt på boformer for hjemløse” perspektiveret i forhold til
”de seks kernestrategier”
		
Jesper Bak, forskningsleder, Psykiatrisk Center Sct. Hans
”De seks kernestrategier” er de mest evidente og effektive strategier, der er
udviklet i verden, til forebyggelse af tvang og dermed forebyggelse af voldsomme
episoder. De er udviklet i USA for at eliminere anvendelsen af tvang, primært i
psykiatrien, men følges også andre steder, som sociale institutioner og fængsler.
Oplægget vil indeholde en vurdering af, i hvilken grad de nye retningslinjer følger
”de seks kernestrategier”.
10.50 -11.30

11.30 -12.30

Frokost

12.30 -12.50
Psykofarmaka og forebyggelse af voldsomme episoder
		
Bertel Rüdinger, administrations- og kvalitetsleder, bo- og rehabiliteringstilbuddet
Orion
De nationale retningslinjer nævner problemstillingen om rusmiddelbrug og fore
komsten af voldsomme episoder, men beskriver ikke de voldsomme episoder, der
kan opstå i forbindelse med medicinhåndtering. Vi ved fra studier i behandlings
psykiatrien, at voldsomme episoder ofte opstår i forbindelse med medicingivning.
Efter at have arbejdet med medicin på botilbud i næsten 10 år, er det oplægsholde
rens opfattelse, at problemerne på botilbud også ofte involverer medicin.
12.50 -13.10

Særlige psykiatriske pladser i Frederikssund
Mette Fauerholt Hyldtoft, afsnitsledende psykolog, Psykiatrisk Center Nordsjælland
2 nye afsnit med hver 16 særlige psykiatriske pladser, der har sigte på rehabilitering
og misbrugsbehandling, står om kort tid klar til brug i Frederikssund. Lederen
informerer om de fysiske rammer, behandlingen og målgruppen og fortæller om de
første erfaringer med det nye tilbud.

13.10 -13.45

Socialpsykiatriske sengepladser – en håbløs idé
Hans Henrik Ockelmann, overlæge, Psykiatrisk Center Glostrup
Fem drab på fire år fik endelig politikerne til at vise handlekraft. Men i stedet for at
se på, hvad der fungerer i vores almindelige psykiatriske system, valgte man en helt
ny og uigennemtænkt konstruktion, hvis fornemmeste egenskab er, at den kunne
opnå politisk enighed. Foredragsholderen har arbejdet 14 år som retspsykiatrisk
overlæge og som udrykningspsykiater i det meste af en menneskealder.

13.45 -14.00

Pause

14.00 -15.00

Paneldebat: Har vi de tilbud, der brug for, til de mest udsatte borgere med
psykiske lidelser og misbrug?
Mogens Seider, formand for Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, faciliterer.

