
EN HELT ANDEN HJÆLP:  
ALTERNATIVER TIL EN PLAN FOR PSYKIATRIEN

Konferencen stiller skarpt på viden om og forståelse af psykiske vanskeligheder og foreslår 
konkrete initiativer ift. de forestående forhandlinger om en ny 10-års plan for psykiatrien. 
Et særligt fokuspunkt er borgernes valgmuligheder, hvad angår psykiatrisk behandling og 
psykosociale indsatser.

KONFERENCE I FÆLLESSALEN, CHRISTIANSBORG

Mandag, d. 9. marts 2020, kl. 10-14

 

 

 

 

09.30 – 10.00 
Ankomst og kaffe

10.00 – 10.15 
Trine Torp, MF (SF) og Mogens Seider, 
formand, Dansk Selskab for Psykosocial 
Rehabilitering byder velkommen

10.15 – 10.30 
Hvorfor gør vi ikke det, vi ved virker?
Bertel Rüdinger, bo- og dagtilbudsleder, 
HabitusHuset og bestyrelsesmedlem, Dansk 
Selskab for Psykosocial Rehabilitering

10.30 – 11.00 
En helt anden hjælp: Hvor langt er vi 
kommet?
Pernille Mørch Jensen, udviklingskoordinator, 
Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion

11.00 – 11.40 
Social causes of psychosis and why they 
matter: a research update
John Read, professor i klinisk psykologi, 
University of East London’s School of 
Psychology

11.40 – 12.10 
Frokost 

12.10 – 12.40 
Udtrapning af psykofarmaka: gevinster 
ved medicinfriheden og omkostninger ved 
overmedicineringen
Anders Sørensen, cand.psych. og  
ph.d.-studerende, Nordic Cochrane Center

12.40 – 13.00 
Anbefalinger til en 10 års-plan
Mogens Seider, formand, Dansk Selskab for 
Psykosocial Rehabilitering

13.00 – 13.15 
Kaffe

13.15 – 13.55 
Paneldebat
Politikere, borgere og fagfolk diskuterer 
dagens forslag til en 10-års plan.
Mogens Seider er facilitator.

13.55 – 14.00 
Afslutning ved Trine Torp og Mogens Seider

Deltagelse i konferencen er gratis og 
inkluderer kaffe/the samt vand og en 
sandwich til frokost.

Tilmelding via NemTilmeld senest d. 2. marts. 
Først til mølle-princippet gælder. Afmeld 
venligst din plads, hvis du bliver forhindret.

Adgang til konferencen sker via Folketingets 
besøgsindgang. Kom i god tid af hensyn til 
sikkerhedskontrollen på Christiansborg.

Har du spørgsmål til konferencen?  
Skriv venligst til  
info@psykosocialrehabilitering.dk

Konferencen er arrangeret i samarbejde med 
Trine Torp, MF (SF).

https://psykosocial.nemtilmeld.dk/
mailto:info%40psykosocialrehabilitering.dk?subject=

