Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling

Baggrund for anbefalinger i programmet
Dato den 14. november 2019
Professor Niels Buus er bosat i Australien og har mulighed for at komme til Danmark
og deltage i konferencen den 14. november 2019.
Der er ikke større arrangementer eller konferencer med relevans for Psykiatri og Social
og datoen falder ikke sammen med regionsrådets møder.
Deltagere
Ledere og medarbejdere fra psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland.
I Åben Dialog er det centralt at inddrage den sygdomsramtes sociale netværk.
Konferencens målgruppe er derfor også patienter/tidligere patienter, pårørende samt
samarbejdsparter fra kommunerne og de praktiserende læger. Regionsrådet inviteres
til konferencen.
Der er planlagt ud fra et maksimum på 225 deltagere i konferencen.
Det anbefales at fordele pladserne til konferencen således:
Regionsrådet
Ledere og medarbejdere ansat i Region Midtjylland: 75-125 deltagere.
Patienter/tidligere patienter og pårørende: 30 - 40 deltagere. Udpeges af
administrationen i Psykiatri og Social.
Kommunerne: 20-30 deltagere.
De praktiserende læger: 5 -10 deltagere.
Deltagergebyr kr. 0,Som udgangspunkt er deltagergebyret finansieret af de midler, som regionsrådet har
stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af konferencen i budgetforliget for 2019
til et løft af psykiatrien. Patienter/pårørende, de kommunale repræsentanter og
lægerne inviteres som gæster til konferencen.
Erfaringer viser, at gratis deltagelse ofte medfører øget afbud og udeblivelse. Det kan
derfor med fordel overvejes, at medarbejderne i Region Midtjylland og medarbejderne i
kommunerne opkræves et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse. Beløbet dækker
forplejning på dagen.
Oplægsholdere
Professor Niels Buus, The University of Sydney har givet tilsagn om at være
oplægsholder.
Niels Buus har i mange år forsket i Åben Dialog og dens betydning for bl.a.
nedbringelse af tvang og indlæggelse af unge. Niels Buus vil i sit oplæg veksle mellem
en præsentation af tilgang, begreber og metoder i Åben Dialog samt en præsentation
og diskussion af den seneste forskning og dens betydning for praksis.
Ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen, Psykiatrien i Region Syddanmark har ligeledes
givet tilsagn om at være oplægsholder.
Klaus Müller-Nielsen vil i sit oplæg dele sine mangeårige erfaringer med at udvikle og
lede Åben Dialog i praksis, herunder erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde.
Klaus Müller-Nielsen vil i sit oplæg fortælle om, hvordan Åben Dialog kan praktiseres
og om hvilken betydning tilgange og metoder har for behandlingen og for det

terapeutiske arbejde. Klaus Müller-Nielsen vil også dele erfaringer om muligheder og
udfordringer for praksis.
De to oplægsholdere supplerer hinanden med et forsknings- og et praksisperspektiv og
vil begge inddrage brugerperspektivet. Begge oplægsholdere er kompetente og erfarne
formidlere, der formår at skabe refleksion og eftertanke hos tilhøreren. Oplæggene
holdes på dansk og begge oplægsholdere kender den danske kontekst indgående.
Niels Buus og Klaus Müller-Nielsen kommer i deres oplæg bl.a. omkring følgende
spørgsmål:
 Hvilken tilgang, begreber og metoder er centrale for Åben Dialog?
 Hvilke erfaringer er der gjort, hvad viser den nyeste forskning?
 Hvilken forskel gør Åben Dialog for patienter/tidligere patinter, pårørende og
medarbejdere?
 Hvordan gør Åben Dialog en forskel, hvor viser den terapeutisk virkning sig?
 Hvilke vilkår skal der være til stede i organisationen, for at Åben Dialog lykkes?
 Hvordan indgår Åben Dialog i sammenhæng med de øvrige indsatser?
 Hvordan ser det ud med ressourceforbruget?
Fem parallelle sessioner/workshops
Alle workshops vil inddrage brugerperspektivet eller have deltagelse af brugere.
Indholdet på eftermiddagens workshops kan f.eks. være:


Erfaringer med Åben Dialog i Region Midtjylland i f.eks. De tværsektorielle
teams og i Psykiatriens Hus Aarhus og Silkeborg. Patienters, pårørendes og
medarbejdernes erfaringer.



Beboernes og medarbejdernes erfaringer fra arbejdet med Åben Dialog på et
kommunalt bosted med fokus på at forebygge vold og konflikter v. Kenneth
Sandell Henriksen, Boformsleder, Tuesten Huse, Aarhus Kommune.



Åben Dialog i Psykiatrisk Afdeling Svendborg og Svendborg Kommune
(Etableret i 2005).



Visning af et Åben Dialog-netværksmøde in vivo/samtale med tidligere patienter
om erfaringer og oplevelser med Åben Dialog v. Mie Leer, Udviklingskonsulent
og Projektleder, Aarhus Kommune.



Nationale erfaringer med tværsektoriel afprøvning og implementering v. Finn
Blickfeldt Juliussen, Specialkonsulent og projektleder, Socialstyrelsen.

Planlægningen af konferencen er sket med inddragelse af Psykiatri og Social i Region
Midtjylland samt en kommunal repræsentant fra Aarhus Kommune.

Udkast program

Åben Dialog konference
14. november 2019
08.30 - 09.00

Indskrivning og kaffe

09.00 - 09.20

Velkomst v. Regionsrådsformanden eller formanden for Psykiatri- og
socialudvalget og den lægefaglige direktør, Psykiatri og Social.

09.20 - 10.20

Åben dialog v. Niels Buus, professor, The University of Sydney og
ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen, Psykiatrien i Region
Syddanmark.
Niels Buus veksler i sit oplæg mellem en præsentation af tilgang,
begreber og metoder i Åben Dialog og en præsentation og diskussion
af den seneste forskning.
Klaus Müller-Nielsen vil i sit oplæg dele sine mangeårige erfaringer
med at udvikle og lede Åben Dialog i praksis, herunder erfaringer med
det tværsektorielle samarbejde.

10.20 - 10.40

Pause

10.40 - 11.45

Oplæg og debat fortsat v. Niels Buus, professor, The University of
Sydney og ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen, Psykiatrien i
Region Syddanmark.

11.45 - 12.45

Frokost

12.45 - 13.30

Parallelsessioner/workshops, 1. runde
Den enkelte deltager vælger en parallel session/workshop i 1.
runde og en i 2. runde.
De parallelle sessioner/workshops kan f.eks. være:
 Erfaringer med Åben Dialog i Region Midtjylland i f.eks. De
tværsektorielle teams og i Psykiatriens Hus Aarhus og Silkeborg.
Patienters, pårørendes og medarbejdernes erfaringer.
 Beboernes og medarbejdernes erfaringer fra arbejdet med Åben
Dialog på et kommunalt bosted med fokus på at forebygge vold og
konflikter v. Kenneth Sandell Henriksen, Boformsleder, Tuesten
Huse, Aarhus Kommune.
 Åben Dialog i Psykiatrisk Afdeling Svendborg og Svendborg
Kommune (Etableret i 2005).
 Visning af et Åben Dialog-netværksmøde in vivo/samtale med
tidligere patienter om erfaringer og oplevelser med Åben Dialog v.
Mie Leer, Udviklingskonsulent og Projektleder, Aarhus Kommune.
 Nationale erfaringer med tværsektoriel afprøvning og
implementering v. Finn Blickfeldt Juliussen, Specialkonsulent og
projektleder, Socialstyrelsen.

13.30 - 13.45

Pause

13.45 - 14.30

Parallelsessioner/workshops, 2. runde
Den enkelte deltager vælger en parallel session/workshop i 1.
runde og en i 2. runde.
De parallelle sessioner/workshops kan f.eks. være:
 Erfaringer med Åben Dialog i Region Midtjylland i f.eks. De
tværsektorielle teams og i Psykiatriens Hus Aarhus og Silkeborg.
Patienters, pårørendes og medarbejdernes erfaringer.
 Beboernes og medarbejdernes erfaringer fra arbejdet med Åben
Dialog på et kommunalt bosted med fokus på at forebygge vold og
konflikter v. Kenneth Sandell Henriksen, Boformsleder, Tuesten
Huse, Aarhus Kommune.
 Åben Dialog i Psykiatrisk Afdeling Svendborg og Svendborg
Kommune (Etableret i 2005).
 Visning af et Åben Dialog-netværksmøde in vivo/samtale med
tidligere patienter om erfaringer og oplevelser med Åben Dialog v.
Mie Leer, Udviklingskonsulent og Projektleder, Aarhus Kommune.
 Nationale erfaringer med tværsektoriel afprøvning og
implementering v. Finn Blickfeldt Juliussen, Specialkonsulent og
projektleder, Socialstyrelsen.

14.35 - 15.15

Paneldebat faciliteret af konferencier.
Deltagerer kan være formanden for Psykiatri- og socialudvalget,
lægefaglig direktør, Psykiatri og Social, kommunal
ledelsesrepræsentant, Knud Kristensen fra Sind.
2-3 udvalgte patienter/tidligere patienter med erfaring fra Åben Dialog
inviteres til at stille spørgsmål til panelet.

15.15 -15.30

Afrunding af konferencen v. konferencier

Praktiske informationer

Dato

14. november 2019

Sted

Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Konferencier

Forslag om Kasper Bjørn, Chefkonsulent, Koncern HR, Region
Midtjylland

Parkering

Der er gratis parkering ved Scandic og i området omkring

Pris

Kr. 0,-

Kontakt

xxxx

