
Den 19. november 2012 
kommer meget på tværs i 
psykiatrien. Og det er godt!

INVITATION TIL 
PSYKIATRIENS DAG

Tilmeld dig nu

Vil du inspireres til, hvordan der kan skabes et endnu tættere samarbejde i  

psykiatrien i Danmark?  Så kan du stadig nå at tilmelde dig Psykiatriens dag  

den 19. november 2012 i Odense Congress Center.

På Psykiatriens dag vil vi inspirere medarbejdere og ledere fra alle dele af  

psykiatrien til at skabe endnu mere samarbejde på tværs. Vi vil videregive de  

metoder, værktøjer og resultater, der er skabt i Psykiatri på tværs og vise  

hvordan man med enkle initiativer og få midler kan styrke samarbejdet på  

tværs af behandlings- og socialpsykiatrien til gavn for både mennesker med 

psykiske lidelser og medarbejdere.

Dagen vil veksle mellem oplæg, fælles inspiration og idéudvikling i workshops  

og overraskelser. Bl.a. vil Astrid Krag, minister for sundhed og forebyggelse  

modtage resultaterne af de 33 projekter i Psykiatri på tværs og holde et indlæg  

om fremtidens psykiatri. Vi vil i løbet af dagen inspirere hinanden, dele viden og  

du vil selv komme til at give dine erfaringer videre til dine kollegaer. På dagen der 

bliver også tid til at netværke, blive lidt klogere på hjernen og få brugt sin stemme. 

SE PROGRAMMET PÅ NÆSTE SIDE



09.30 –  10.00 Registrering og kaffe

10.00 – 10.15 Velkomst ved parterne bag Psykiatri på tværs

10.15 – 10.45 Samtalesalon - hør to udvalgte projekter fra Psykiatri på tværs  
   - bliv inspireret til samarbejde

10.45 – 11.15 Overrækkelse af resultater fra Psykiatri på tværs og oplæg  
   om fremtidens psykiatri ved sundhedsminister Astrid Krag 

11.15 – 11.45 Inspirationsoplæg - Forsker på tværs af hjernen

11.45 – 12.45 Frokost og videncafé ved projektværter

12.45 – 13.15 Underholdning

13.15 – 14.30 Samarbejde der virker.  
   Præsentation af 10 konkrete cases og resultater i workshops

14.30 – 15.00 Pause og networking

15.00 – 16.00 Viden om hvad der virker på tværs - mød dine samarbejds- 
   partnere i din region og få inspiration

16.00 – 16.30: Afrunding og tak for i dag ved parterne bag Psykiatri på tværs

PROGRAM

Om Psykiatri på tværs

FOA – Fag og Arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes 
Landsforbund, KL og Danske Regioner er gået sammen om at 
skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser i behandlings- 
og socialpsykiatrien med projektet Psykiatri på tværs.

Mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende skal have 
den rette og effektive hjælp. Den får de ved, at behandlings- og 
socialpsykiatrien bliver endnu bedre til at samarbejde på tværs 
af fag og sektorer. 

Samarbejdet på tværs kan forbedres ved at sætte det gode 
forløb for mennesker med psykiske lidelser i centrum. Bedre 
samarbejde på tværs vil skabe arbejdspladser med større 
arbejdsglæde og højere tilfredshed blandt de mennesker,  
der hver dag får hjælp i psykiatrien.

Parterne bag projektet har afsat 2,8 millioner kr. til projekter, der  
går på tværs af social- og behandlingspsykiatrien. Med puljen 
har medarbejdere og ledere i kommuner og regioner haft mulig-
hed for at søge til fælles projekter. 

Projektet har modtaget ca. 70 ansøgninger, og der er heraf 
udvalgt 33 ved hjælp fra et indstillingsudvalg bestående af 
ledere og ansatte fra social- og behandlingspsykiatrien.

Resultatet af de 33 projekter vil blive formidlet på Psykiatriens 
dag 2012.  Du kan læse beskrivelsen af projekterne og finde 
mere information her: www.personaleweb.dk/psykiatri

Der er begrænset pladser, så hvis du gerne vil være sikker 
på en plads, kan du tilmelde dig på www.personaleweb.dk/
psykiatri. Du kan tilmelde dig frem til den 1. oktober 2012.

Tilmeld dig nu!

Med venlig hilsen 

FOA – Fag og Arbejde  
Socialpædagogernes Landsforbund  
Sundhedskartellet  
KL 
Danske Regioner

Mandag den 19. november 2012 kl. 10.00 – 16.30 
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5250 Odense SØ
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