
       
 

   

             

 

 

 

Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 16.00-19.00 i Jysk Park, Ansvej 108, 8800 Silkeborg 

 

Fra kl. 

15.00 

Ankomst  

Der serveres kage, frugt og kaffe/the. 

Ved ankomst skal du vælge 2 workshops, du gerne vil deltage i på konferencen (se nedenfor). 
 

16.00 Velkomst og indtryk fra alliancen     

Ved alliancens fire frontløbere: 

- Steen Vindum, borgmester i Silkeborg Kommune og næstformand i KKR Midtjylland  

- Anders Kühnau, regionsrådsformand, Region Midtjylland 

- Leif Gjørtz Christensen, formand for SIND Midtjylland  

- Henrik Idriss Kise, formand for praktiserende læger i Midtjylland (PLO) 
 

16.25 Indblik i alliancens initiativer 

Introduktion til alliancens arbejde og status ved repræsentanter fra alliancens styregruppe:  

- Tina Ebler, Direktør for Psykiatri og Social, Region Midtjylland  

- Jørgen Andersen, Direktør i Syddjurs Kommune 
 

16.40 Workshops med præsentation af initiativer i 2 runder  

Der arbejdes aktuelt med at udvikle og afprøve 10 initiativer i alliancen, som alle er beskrevet i den 

vedlagte konferenceavis. Initiativerne udvikles i et tæt tværsektorielt samarbejde, hvor region og 

kommuner sammen med borgere, foreninger og praktiserende læger, skaber nye løsninger.  

 

6 af alliancens initiativer præsenterer deres foreløbige resultater i workshops på konferencen.  

 

Ved ankomst til konferencen skal du vælge 2 workshops, du ønsker at deltage i. 

Der vil være et begrænset antal pladser på de enkelte workshops, så der sikres en ligelig fordeling. 

 

Du har mulighed for at deltage i 2 af følgende workshops: 

- Fælles forpligtende forløb og handleplan (Initiativ 1: Midt-, Aarhus-, Horsens- og Randersklyngen)  

- Forebyggelse af mistrivsel i folkeskolen - ”Jeg er helt normal” (Initiativ 3: Aarhus Kommune)  

- På vej mod job trods svær psykisk sygdom (initiativ 6: Aarhusklyngen) 

- Forebyggelse af akutte indlæggelser - den rigtige løsning i situationen (Initiativ 6: Randersklyngen)  

- Indsatser for de mest udsatte borgere (Initiativ 8: Midtklyngen) 

- Bedre forebyggelse og behandling af selvskadende adfærd (Tværsektoriel arbejdsgruppe) 

 

Du kan læse mere om initiativerne i den vedlagte konferenceavis. 
 

17.40 Pause med sandwich 
 
 

18.00 Debatten: Hvordan sikrer vi succes i fællesskab? 

Med Clement Kjersgaard som ordstyrer debatteres input til det videre samarbejde i alliancen. 

Deltagerne får mulighed for at bringe perspektiver frem i plenum og deltage i en fælles dialog om, 

hvorvidt vi er på rette vej i alliancen - og hvad der skal til for, at vi kan omsætte de foreløbige 

resultater og udviklingsspor i alliancen til succes? 
 

18.55 Afrunding og tak for i dag  

Alliancens fire frontløbere runder konferencen af med at dele, hvad de har fået med sig som det 

vigtigste til det videre arbejde i alliancen.  
 

 

Opdateret program 

Januarkonference 2020 

Sammen udvikler vi den nære psykiatri 


