INBJUDAN
Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens
Plats och datum:
Gävle – Clarion Hotell Winn 7 – 8 maj 2015.

Tema för omvårdnadskonferensen:
KOMMUNIKATION

Nätverket för Rättspsykiatrisk omvårdnad

Landstingsförbundet och Rättpsykiatriska föreningen inbjöd till en rättpsykiatrisk
vårdkonferens hösten 2001 med fokus på rättpsykiatrisk omvårdnad. Ur detta initiativ
har det rättpsykiatriska nätverket NätRom vuxit fram och tagits ut som arrangör.
Konferensen har sedan 2001 anordnats vår och höst varje år på flera orter runt om i
landet.
Varje konferens har haft ett särskilt fokus. De första konferenserna arbetade med att
utforma en nationell värdegrund för den rättpsykiatriska omvårdnaden. Senare
konferenser har haft innehållet i den rättpsykiatriska vården/omvårdnaden, etik,
vårdkultur, brottsbearbetning och dynamisk säkerhet som tema.
En av styrkorna med denna konferens är det stora antal kliniker, både stora och små,
som är representerade på konferenserna. En annan styrka är att det är en arbetande
konferens med syfte att skapa erfarenhetsutbyte och ge möjlighet att följa den
nationella utvecklingen på området. Föreläsningar varvas med arbete i grupper där
syftet är att deltagarna aktivt ska bidra med erfarenheter från den egna kliniken och
få med sig andra erfarenheter tillbaka till den egna kliniken.

Torsdag 7 maj
09.00-09.30

Registrering, kaffe och smörgås

09.30-09.50

Praktisk information
Avstämning konferensen i Skövde

09.50-10.00

Presentation av verksamheten
Britt-Inger Norrström, Verksamhetschef

10:00 – 12:00

Lennart Fredriksson ”Det goda samtalet”
http://www.regiongavleborg.se/A-O/cfug/Personal-ochforskare/Lennart-Fredriksson/

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 15:00

Kenneth Rydenlund ”Att komma till tals med den andre”.
http://www2.lio.se/Startsida/Verksamheter/Narsjukvarden-i-vastraOstergotland/Rattspsykiatriska-regionkliniken/FoU3/Rydenlund11/
Kenneth Rydenlund, PhD, vårdutvecklare/ FoU-samordnare,
Rättspsykiatriska regionkliniken, Vadstena.
Med utgångspunkt i sin doktorsavhandling presenterar Kenneth en möjlig
väg att samtala med patienter som överlämnats till rättspsykiatrisk vård efter
att ha utövat dödligt våld mot barn.

15:00 – 17:00

Grupparbete med frågeställningarna:
Hur ser det vårdande samtalet ut för dig?
Reflektera över förutsättningar och hinder för det vårdande samtalet?
Finns det gränser för vad vi kan tala om?

Kaffepaus under grupparbetet
19:30

Konferensmiddag

Fredag 8 maj
09:00 – 09:45

Redovisning grupparbeten

10:00 – 11:45

Anneli Jäderholm, Hjärnkoll.
http://www.annelijaderholm.se

11:45 – 12:00

Konferens hösten 2015.

12:00 – 13:00

Avslutningslunch.

Frågor om konferensen:
Styrgruppen Nätrom:
Stefan Fredriksson 010-473 41 80
stefan.fredriksson@vgregion.se
Region Gävleborg:
Lars Lindstedt 026 66 47 25
lars.lindstedt@regiongavleborg.se

Anmälan till konferensen görs i webbformulär
natrom.se/hem/
Senaste dagen för anmälan är fredag 2015-04-10!!!
På Clarion Hotell Winn finns reserverade rum fram till den 10 april som är
sista anmälningsdag. Alla måltider och konferenspunkter hålls på Clarion
Hotell. De som kommer till Gävle den 6 maj bokar själva rum på detta
hotell(eller annat boende i Gävle).
Pris för konferensen: 3600:- inkl. moms
Extra nattsbokning, uppge referens: Nätrom Region Gävleborg

N Slottsgatan 9, 801 38 Gävle
Telefon: 026 64 70 00
https://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-winn-gavle/
Clarion Hotell Winn ligger 800 meter från centralstationen i Gävle.

Avdelning 26, Rättspsykiatriska enheten i Gävle

