INVITATION OG PROGRAM TIL

Konferencen Lige Sund?
De 22 kommuner i Region Syddanmark
Praktiserende læger i Region Syddanmark

Tilmeld dig
her – SENEST
23. februar

Konferencen Lige Sund?
Danske borgere med psykisk sygdom dør i gennemsnit
15-20 år tidligere end resten af befolkningen. Hvad kan
vi gøre for at sikre mere lighed i sundhed? Det spørgsmål
er omdrejningspunktet for en syddansk konference den
10. marts 2016.
Forskning peger på, at 60% af
overdødeligheden skyldes, at
mennesker med psykisk sygdom
ikke bliver tilstrækkeligt behandlet for fysiske sygdomme – ofte
livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme, diabetes eller
luftvejsinfektioner.

Den markante ulighed i
sundhed skal der gøres
noget ved!
KONFERENCENS FORMÅL
er at udbrede kendskabet til
metoder, der kan bidrage til at
øge lighed i sundhed for borgere
med en psykisk lidelse.

Konferencen skal også munde ud
i konkrete bud på ”next step” i
forhold til implementering af den
tværsektorielle strategi, som
Region Syddanmark, de syddanske kommuner og almen praksis
har udarbejdet på området.
Konferencen vil indeholde perspektiver på problemstillingen
omkring den markante overdødelighed fra alle berørte sektorers
side. Plenumoplæg, workshops,
debatoplæg mm. vil dagen igennem blive krydret med teaterindslag leveret af Dacapo teatret.
Og konferencen vil inddrage dig
som deltager og invitere til dialog,
hvor du har mulighed for at
komme med nye synsvinkler på
emnet.

De 22 kommuner i Region Syddanmark
Praktiserende læger i Region Syddanmark

PRAKTISK INFO
MÅLGRUPPE
Hvad enten du er politiker,
frontmedarbejder, kliniker,
ledelsesrepræsentant, embedsmand, fra almen praksis eller
en bruger- og interesseorga
nisation, har du mulighed for
at deltage på konferencen og
bidrage med dit bud på, hvad
der kan gøres.

TILMELD DIG HER

SENEST 23. FEBRUAR
TID

10. MARTS 2016
KL. 9.00 - 16.00
STED

SCANDIC KOLDING
Kokholm 2
6000 Kolding

PRIS

750 KR.

DEL 1

PROGRAM
MODERATOR: Anette Bækgaard Jakobsen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse, Varde Kommune

8.30

9.50

Ankomst, registrering og morgenmad

Det sammenhængende patientforløb

9.00
Åbning af konferencen
•• Stephanie Lose (V), regionsrådsformand
•• Henning Ravn (V), næstformand for sundhedskoor
dinationsudvalget og formand for Sundhed- og
Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune

9.20
Indslag ved Dacapo teatret

9.25
I DIALOG MED DIAGNOSEN…
Mennesket bag diagnosen
ved Tim E. Lunding, ”EN AF OS” ambassadør i
Region Syddanmark
”Jeg har en diagnose, jeg er den ikke!” udtaler Tim
ofte. Med afsæt i hans eget liv med en paranoid skizofreni diagnose vil Tim fortælle om de behov, vendepunkter, mestringsstrategier og livsændringer, som
har været afgørende for ham i hans behandlingsforløb
og recovery-proces.

ved Jeanette Hounsgaard, souschef ved Center for
Kvalitet
I perioden 2013-2015 er der gennemført tracerforløb,
hvor Center for Kvalitet har fulgt borgernes behandlingsforløb, herunder overgangene mellem psykiatrien,
somatikken, almen praksis og kommunerne. Jeanette
vil fortælle om resultaterne fra tracerforløbene og
sætte fokus på succeserne udfordringerne i det tværsektorielle samarbejde.

10.10
Paneldebat
Hvordan ser centrale aktører hver især på udfordringen med at skabe øget lighed i sundhed for mennesker med en sindslidelse.
PANELET BESTÅR AF:
•• Grete Kirketerp, sygeplejefaglig direktør,
Sygehus Sønderjylland
•• Charlotte Rosenkrantz Josefsen, direktør for
Psykiatrisygehuset
•• Arne Nikolajsen, kommunal formand for
Det Administrative Kontaktforum
•• Jørgen Skadborg, formand for Praktiserende
Lægers Organisation i Syddanmark (PLO)
•• Kristian Bennedsen, næstformand i SIND

11.00
Pause og gå til workshops

DEL 2

PROGRAM
11.15

15.15

Workshops

Paneldebat

(se de næste sider)

Centrale aktører vil på baggrund af drøftelserne på
konferencen reflektere over, hvordan vi i fællesskab
fremadrettet kan øge sundheden for mennesker med
en sindslidelse.

12.15
Frokost

13.15
Workshops

PANELET BESTÅR AF:
•• Kirsten Myrup, sundhedschef i Varde Kommune
•• Peter Jezek, oversygeplejerske, psykiatrisk afdeling
Vejle
•• Anna Sofie Lillevang, oversygeplejerske, Endokrinologisk Afdeling OUH
•• Kristian Bennedsen, næstformand i SIND

(se de næste sider)

14.15
Pause

15.50
Opsamling
ved Anette Bækgaard Jakobsen, direktør for Social,
Sundhed og Beskæftigelse, Varde Kommune

14.30
Teaterindslag ved Dacapo Teatret

16.00
Tak for i dag

00.00
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WORKSHOPS
WORKSHOP 1

WORKSHOP 3

Sundhedspædagogik og sundheds
fremme – fra teori til praksis

Tør vi høre, hvad de siger?
– en workshop med åben dialog

Igennem en årrække har Region Syddanmark, de
syddanske kommuner og Steno Diabetes Center samarbejdet omkring udvikling og afprøvning af sundheds
pædagogiske værktøjer. Senest er partnerskabsprojektet ”Livsstilsguide i praksis – sundhedspædagogik
i psykiatrien” søsat i 2015 med det formål at under
støtte det sundhedsfremmende arbejde målrettet
voksne med psykisk sygdom. I workshoppen vil vi give
inspiration og konkrete eksempler på, hvordan værktøjer til en sundhedspædagogisk tilgang er blevet udviklet og anvendt på det somatiske område i forhold
til sårbare borgere med kronisk sygdom. Vi inviterer
til refleksion og dialog omkring mulighederne for at
konvertere sundhedspædagogiske værktøjer og tilgange på tværs af somatikken og psykiatrien.

Hvad er sundhed for den enkelte?

OPLÆGSHOLDERE
Nana Folmann Hempler, seniorforsker, Health
Promotion Research, Steno Diabetes Center og
Mona Engdal Larsen, Diabeteskoordinator Fyn, Endo
krinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital

WORKSHOP 2
Hvordan kan nudging være med til at
skabe mere lighed i sundhed?
Deltag i workshoppen omkring nudging og hør
udvalgte teorier og metoder til, hvordan nudging
begrebet i praksis er blevet anvendt i forhold til at
skabe lighed i sundhed. Nudging er en metode til
adfærdsændringer hos mennesker og til at fremme
det personlige engagement. Nudging omfatter en
række forskningsområder, såsom adfærdsmæssige
og kognitive videnskaber. En forudsætning for at
kunne arbejde med et nudging-projekt er at kombinere adfærdsmæssige principper og designe tankeprocesser. Det vil blive en workshop, hvor du vil blive
inspireret, og hvor du deltager i tværfaglig udveksling
af viden og idéer til, hvordan du konkret kan arbejde
med nudging.
OPLÆGSHOLDERE
Dorthe Kjerkegaard, innovationskonsulent,
Syddansk Sundhedsinnovation

Åben dialog tager udgangspunkt i den enkelte borgers
situation, håb og drømme. Gennem inddragelse af pårørende og netværk mindskes isolation og ensomhed.
Håbet får næring, hovedpersonen oplever indflydelse
på eget liv og får mere tiltro til egne ressourcer.
Vi har alt for længe signaleret, at psykisk sygdom
er en opgave for specialister, men glemt de mange
grundlæggende behov og ønsker, som vi eksperter og
professionelle ikke kan opfylde for hverken mennesker
med psykisk sygdom eller uden. Behov og ønsker, som
er grundlaget for trivsel og sundhed.
Åben dialog anerkender, at den enkelte er ekspert
i eget liv. Hvis vi tør lytte til, hvad de psykisk syge
borgere fortæller om deres ønsker om forandring, kan
vi sammen med dem og deres nærmeste finde frem
til, hvordan livet kan blive bedre for dem, og hvem der
gør hvad.
OPLÆGSHOLDERE
Ute Lassen, socialrådgiver, Børne- og ungdoms
psykiatri Kolding-Aabenraa og
Birgitte Vange, overlæge i Børne- og ungdoms
psykiatri Kolding-Aabenraa, forfatter og freelance
journalist i Lægens ord
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WORKSHOPS
WORKSHOP 4

WORKSHOP 6

Frivillig mentorordning målrettet mennesker i socialpsykiatrien i Vejle Kommune

Aktiv danseworkshop

Peer-støtte-indsatser har fundet sted i en årrække i
bl.a. England og USA og er forskningsmæssigt begrundet. Forskning viser, at indsatserne bl.a. har en positiv
effekt for både givere og modtagere af peer-støtte,
idet håbet er øget, antallet af indlæggelser reduceret
og såvel det sociale funktionsniveau som samfunds
integrationen er øget.
Psykiatrifonden og Vejle Kommune udvikler og afprøver i fællesskab en kommunal model med frivillige
peer-mentorer med henblik på at øge recovery og
inklusion for brugere i socialpsykiatrien i Vejle
Kommune. Peer-støtte-projektet er inspireret af de
udenlandske indsatser. I workshoppen vil vi fortælle
om projektet og de resultater, vi indtil videre har opnået i en dansk socialpsykiatrisk sammenhæng.

Workshoppen er en aktiv danseworkshop, hvor fokus
er på både at skrumpe i bredden og ikke mindst vokse
i højden. Hvad kan motion som et fælles tredje i forhold til relationer mellem patienter og ansatte, og
hvad sker der, når det kombineres med en peer-danseinstruktør?
Camilla og Trine er to kvinder med psykisk sårbarhed
og mange års erfaring fra psykiatrien som patienter.
De har sammen skabt et koncept for fitnessdans i
psykiatrien. Camilla og Trine vil fortælle om deres
erfaringer - både som brugere i psykiatrien, danse
udøvere og danseinstruktører.
OPLÆGSHOLDERE
Camilla Krogh og Trine Schmidt

OPLÆGSHOLDERE
Lene Hoffensetz, projektleder i Vejle Kommune og
Charlotte Hallin, projektleder i Psykiatrifonden

WORKSHOP 5
Dacapo’s skuespillere vil indlede workshoppen med at
spille en hel konkret historie, som vil blive sat ind i et
tracerforløbs-perspektiv. Med denne indgangsbøn vil
workshoppens deltagere, som består af aktører, der
alle har en aktie i historien, blive inviteret til at undersøge eget perspektiv på historien i lyset af de øvriges
bidrag.
Processen vil forløbe som en udforskende samtale,
hvor dynamikken opstår i den gensidige nysgerrighed
og forskellighed. Målet er, at deltagerne sammen
skaber en ny forståelse af det tværsektorielle samarbejdes muligheder.
OPLÆGSHOLDERE
Jeanette Hounsgaard , souschef ved Center for
Kvalitet i Region Syddanmark og
Claus Have, chefkonsulent ved Dacapo A/S
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Hvordan får vi et tættere samarbejde
på tværs af sektorerne?

