STUDIETUR 23. -24. MARTS 2020

SOCIALT UDSATTE OG MENTAL SUNDHED
STUDIETUR TIL KØBENHAVNSOMRÅDET FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Udvalget bliver på turen præsenteret for:





Viden om og eksempler på arbejdet med socialt udsatte
Erfaringer fra regionale og kommunale udsatteråd
Nyeste viden om sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på mental sundhed
Viden om socialøkonomi og rundvisning på socialøkonomisk virksomhed

PROGRAM
Mandag den 23. marts
Kl. 7.15

Mødetid foran Rødekro station

Kl. 7.26

Tog til København
Kl. 7.26 afgang fra Rødekro Station (IC 5721)
Kl. 8.14 ankomst til Fredericia Station
Togskifte i Fredericia
Kl. 8. 23 Afgang fra Fredericia Station (IC-lyntog 54018)
Der serveres kaffe/the og rundstykker i toget

Kl. 10.03

Ankomst til Københavns Hovedbanegård

Kl. 10.15

Transport med bus
Transport til hotellet, hvor bagagen afleveres og videre til Region Hovedstadens
Psykiatri, Digevej 110, København S

Kl. 11.00

Besøg hos Region Hovedstadens Psykiatri
Kl. 11.00 Velkomst og program ved Susanne Due, formand for Region Hovedstadens social- og psykiatriudvalg
Kl. 11:15 Velkommen til Region Hovedstadens Psykiatri ved Martin Lund, direktør
Kl. 11.30 Hvad er Psykiatrisk Center Amager? ved Raben Rosenberg, konst.
Centerchef
Kl. 11:50 Botilbudsteam og tværsektoriel samarbejdsmodel vedr. beboere på
socialpsykiatriske botilbud ved Kamma Rubin og Leon Honoré, centerchef
Handicap og Psykiatri Tårnby Kommune og Peter Rummelhoff, leder af socialpsykiatrien og forstander på Televænget i Tårnby Kommune
Kl. 12:50 Frokost
Kl. 13.20 Psykiatrisk Gadeplansteam ved Ursula Aied og Julie Nordgaard
Kl. 14.20 Transport i taxa til Psykiatrisk Ambulatorium,Hans Bogbinders Alle 3,
2300 Kbh. S
Kl. 14.50 Værksted MMA – civilsamfundsinitieret og brugerdrevet kreativt
værksted ved Søren Talbo Dixen og Nikolaj Brie Petersen, formand og næstformand i MMA
KL. 15.50 Opsamling og afrunding af besøget
KL. 16:15

Tak for nu
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Kl. 16.15

Transport til Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard
70, København

Kl. 17.00

Check-In på Radisson Blu Scandinavia Hotel

Kl. 18.00

Gåtur til restauranten

Kl. 18.30

Middag på restaurant

Tirsdag den 24. marts
Kl. 8.30

Afgang med bus til Reden, Gasværksvej 24, København V

Kl. 09.00

Besøg hos Kira West, formand for Region Hovedstadens udsatteråd og medlem af Københavns Kommunes udsatteråd
Præsentation og drøftelse af arbejdet i et udsatteråd i region og kommune
ved Kira West, formand for Region Hovedstadens udsatteråd, medlem af Københavns Kommunes udsatteråd og forstander for Reden.

Kl. 10. 30

Afgang med bus til KL-Huset, Weidekampsgade 10, København

Kl. 11. 00

Besøg hos KLs Center for Forebyggelse i praksis
Oplæg om og drøftelse af nyeste viden om sundhedsfremme og forebyggelse
med fokus på mental sundhed ved Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse
i praksis.
Besøget er inkl. frokost

Kl. 13.00

Afgang med bus til Copenhagen Domen, Snubbekorsvej 18, Taastrup

Kl. 14.00

Besøg hos Copenhagen Dome – Videnscenter for socialøkonomi
Oplæg om socialøkonomi og rundvisning på stedets arbejdende værksteder
ved Dorte Bukdahl, centerchef for Copenhagen Dome - Videnscenter for
Socialøkonomi
Besøget er inkl. kaffe og kage

Kl. 16.00

Afgang med bus til Høje Taastrup Station

Kl. 16.42

Tog til Kolding
Kl. 16.42 afgang fra Høje Taastrup Station (IC-lyntog 54863)
Kl. 18.49 ankomst Kolding Station

Kl. 18.58

Togskifte til tog til Rødekro
Kl. 18.58 afgang fra Kolding Station (IC-lyntog 5760)

Kl. 19.32

Ankomst til Rødekro station
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BAGGRUNDSINFORMATION
Region Hovedstaden
Region Hovedstadens Psykiatri behandler årligt ca. 50.000 børn og voksne med psykiske sygdomme som skizofreni, depression og personlighedsforstyrrelser. Region Hovedstadens Psykiatri
har bl.a. ti psykiatriske centre og ét børne- og ungdomspsykiatrisk center, 12 distriktspsykiatriske
centre fordelt over hele regionen og en række opsøgende teams.
Her møder udvalget:
 Susanne Due, formand for social- og psykiatriudvalget
 Raben Rosenberg, konst. centerchef for Psykiatrisk Center Amager
 Rene Sjælland, klinikchef
 Nanette Forner, udviklingschef
 Kamma Rubin, afdelingssygeplejerske, Botilbudsteam
 Ursula Aidt, afdelingssygeplejerske, Gadeplansteam,
 Julie Nordgaard, ledende overlæge, Gadeplansteam,
 Søren Dixen, formand Værksted MMA
 Nikolaj Brie Petersen, næstformand Værksted MMA,
 Louise Holm konst. administrationschef
 Leon Honoré, centerchef Handicap og Psykiatri, Tårnby Kommune
 Peter Rummelhoff, leder af socialpsykiatrien og forstander på Televænget
Læs mere på https://www.psykiatri-regionh.dk/

Udsatteråd
Kira West
Kira West er forstander for Reden København, der arbejder med danske og udenlandske kvinder i
prostitution eller prostitutionslignende forhold og tilbyder både skadereducerende tiltag og hjælp
til at forlade prostitution. Kira West er formand for Region Hovedstadens udsatteråd og medlem
af Københavns Kommunes udsatteråd.

Regions Hovedstadens udsatteråd
Region Hovedstaden har nedsat et udsatterådet for perioden 2019-2021. Derefter skal erfaringer
med rådet evalueres og det vurderes om rådet skal fortsætte.
Udsatterådet skal bidrage med viden vedrørende socialt udsatte borgeres forhold i relevante politiske og administrative processer. Regionen har ansvar for at inddrage Udsatterådet i relevante
processer på både konkret og strategisk niveau, gerne forud for formelle høringsprocesser. Regionsrådets stående udvalg kan invitere Udsatterådet til at deltage på møder med henblik på dialog
om udvalgte emner, og rådet kan få foretræde for regionsrådets politiske udvalg. Udsatterådet
kan på eget initiativ udtale sig om sager vedrørende socialt udsatte borgeres forhold.
Udsatterådet er sammensat af 12 repræsentanter for frivillige organisationer, kommunale og regionale aktører, der arbejder med socialt udsatte borgere og har indgående kendskab til deres behov, og hvis virke er forankret i Region Hovedstaden
Læs mere på https://www.regionh.dk/politik/politiske-udvalg-og-fora/Oevrige-politiske-fora/udsatteraadet/Sider/default.aspx
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Københavns Kommunes udsatteråd
Københavns Kommune har haft et udsatteråd siden 2010. Udsatterådet har til opgave at give
medindflydelse til Københavns udsatte borgere og de organisationer, der forsøger at skabe bedre
vilkår for byens udsatte grupper. Derudover sikrer Udsatterådet, at udsatte borgere og fagpersoner bliver inddraget og hørt, når kommunale indsatser på udsatteområdet bliver til.
Udsatterådet fungerer som erfarings- og vidensressource for både politikere og embedsmænd i
Københavns Kommune og er i sidste ende med til at sikre en effektiv og kvalificeret indsats på udsatteområdet i København. Rådet består af 16 fagpersoner og repræsentanter fra kommunens
udsatte borgere.
Læs mere på https://udsatteraadet.kk.dk/

KLs Center for Forebyggelse i praksis
Center for Forebyggelse i praksis understøtter kommuners arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen. Centret formidler viden om vidensbaserede forebyggelsesindsatser og understøtter implementeringen gennem temadage, oplæg og rådgivning.
Center for Forebyggelse i praksis er en faglig enhed etableret i KL's Kontor for Sundhed og Ældre.
Centret er etableret for at bidrage til at styrke folkesundheden ved at understøtte kommunernes
arbejde med at sikre kvalitet og vidensforankring af forebyggelsesindsatsen. Centerets opgavevaretagelse følger KL's politiske indsatsområder og pejlemærker for forebyggelsen, jf. udspillet Forebyggelse for fremtiden, og nationale mål om flere sunde leveår og forebyggelse af kronisk sygdom.
Center for Forebyggelse i praksis samarbejder med Sundhedsstyrelsen, Sund By Netværket, Statens Institut for Folkesundhed og en række andre aktører.
Læs mere på https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-i-praksis/

Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi
Copenhagen Dome er et videnscenter om socialøkonomi og arbejdsfællesskaber.
Copenhagen Dome er en del af den socialøkonomiske virksomhed Grennessminde, som har over
35 års erfaring med at skabe meningsfulde jobs for udsatte mennesker. Gennem vidensdeling, debatskabende events og konferencer arbejder Copenhagen Dome for at bidrage til, at flere udsatte
mennesker får jobs og mulighed for selvforsørgelse.
Videnscenteret arbejder med udgangspunkt i udvalgte FN’s Verdensmål for at skabe et arbejdsmarked for alle og samfundsøkonomisk vækst.
Midt i et smukt naturområde i Taastrup, omgivet af store drivhuse, dyrehold og socialøkonomiske
virksomheder, ligger videnscenteret . Det er den 350 m2 store kuppelformede bygning, Domen,
der danner rammen om centerets aktiviteter for private og offentlige aktører.
Videnscenter for socialøkonomi blev etableret i 2017.
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Læs mere på https://copenhagendome.dk/
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