Det praktiske
Tid

28. november 2008
kl. 9-15

Shared care og psykiatriske
patienter – hvad gør vi?

Sted

Kulturhus InSide
Dalvej 1
8450 Hammel

Inspirationskonference om shared care
fredag 28. november 2008 kl. 9.00 – 15.00

Tilmelding sker til Trine Christensen, på
trine.christensen@ps.rm.dk eller telefon
8728 4024 med oplysning om navn, organisation eller forening og email eller hjemmeadresse. Tilmelding inden 21. november
2008 og efter ”først-til-mølle”-princippet.
Der er plads til 250 deltagere.

Psykiatri og Social

Psykiatri og Social

Skottenborg 26

Skottenborg 26

8800 Viborg

8800 Viborg

Inspirationskonference

Program

Vi vil gerne sætte patienten i centrum. Vi vil gerne bidrage til at skabe helhed og kontinuitet, og vi er mange om det: patientens pårørende, behandlerne i psykiatrien og i praksissektoren, den kommunale PPR, socialpsykiatrien og hjemmeplejen, for bare at nævne nogle.

Kl. 08.30
Kl. 09.00
Kl. 09.05

•
•
•
•

Kl. 09.20

Men hvordan gør vi?
Hvordan samarbejder vi om behandling og omsorg?
Hvordan bruger vi vores ressourcer målrettet og effektivt i samarbejdet?
Hvordan bruger vi vores samarbejde til læring?

Kl. 09.30

Dette er nogle af de spørgsmål, som regionsrådets udvalg vedrørende ny teknologi og
samarbejde med praksissektoren gerne vil have belyst på inspirationskonferencen den
28. november 2008 under den brede overskrift ”shared care og psykiatriske patienter”.
Formålet med inspirationskonferencen er således
• at dele erfaringer om shared care i Region Midtjylland
• at få inspiration til udvikling af fremtidige samarbejdsmodeller
Målgruppen for inspirationskonferencen er
• praktiserende læger og speciallæger
• kommunale ledere og medarbejdere
• psykiatribrugere og pårørende samt Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd
og midlertidige kontaktudvalg på psykiatriområdet
• ledere og medarbejdere fra psykiatrien
• regionale og kommunale politikere med interesse for området herunder
Sundhedskoordinationsudvalget

Kl. 11.00
Kl. 11.15

Kl. 12.30
Kl. 13.15

Udvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren har af regionsrådet fået til
opgave at udarbejde et oplæg til modeller for behandlingspsykiatriens samarbejde med praksissektoren. Udvalget har valgt at tage afsæt i ”shared care” som overskrift for samarbejdet mellem på
den ene side børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien og på den anden side patienter,
pårørende, praktiserende læger og speciallæger, socialpsykiatrien og kommunernes social-, sund-

Kl. 13.45
Kl. 14.00
Kl. 14.10

heds og beskæftigelsesområde. Udvalget fremlægger sit oplæg til samarbejdsmodeller for regionsrådet i foråret 2009. Oplægget vil herefter blive drøftet med regionens mange samarbejdspartnere.
Følg udvalgets arbejde på www.rm.dk

Kl. 14.50Kl. 15.00

Morgenkaffe i forhallen
Dagens program v/ ordstyrer, cheflæge Per Jørgensen
Shared care – hvad gør vi? Velkomst v/udvalgsformand Anna Marie Touborg,
regionsrådets udvalg for ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på
psykiatriområdet
Patienten i centrum. Velkomst v/ Kim Rattenborg, SIND, medlem af Region Midt
jyllands Sundhedsbrugerråd og det midlertidige kontaktudvalg på psykiatriområdet
Shared care set fra forskellige vinkler
• Shared care set fra primær praksis  v/ praksiskonsulent Tommy Stoltz Olsen
• Shared care set fra de pårørende v/ Knud Christensen, Pårørendeforeningen
DE9 og medlem af det midlertidige kontaktudvalg på psykiatriområdet
• Shared care set fra en kommunal vinkel
v/ Direktør for Voksen og Sundhed Karin Holland, Horsens Kommune
Pause
Erfaringer med shared care
• Shared care i forhold til behandlingen af børn og unge med ADHD
v/ professor, dr.med Per Hove Thomsen, Børne- og ungdomspsykiatrisk
Center, Risskov
• Shared care i forhold til behandlingen af traumatiserede flygtninge
v/ chefpsykolog Carsten Lund, Regionspsykiatrien Holstebro
• Shared care i forhold til langtidssygemeldte med psykiatriske problemstillinger v/ overlæge Hans Jørgen Søgaard, Regionspsykiatrien Herning
Frokost
Patientforløbsprogrammer som shared care – erfaringer med patientforløbsprogrammer for kroniske sygdomme v/ kontorchef Birgitte Holm, Regionalt
Sundhedssamarbejde
Pause
Oplæg til paneldebat v/ cheflæge Per Jørgensen
Paneldebat v/ direktør Gert Pilgaard Christensen, Region Midtjylland, praksis
konsulent Tommy Stoltz Olsen, Kim Rattenborg, SIND, Knud Kristensen, DE9
og direktør for Voksen og Sundhed Karin Holland, Horsens Kommune.
Opsamling og afslutning v/ direktør Anne Jastrup

