Nätverket för Rättspsykiatrisk omvårdnad, NÄTROM
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,
anhörigperspektiv, dynamisk säkerhet, riskbedömning och
våldsprevention samt delaktighet 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 erfarenheter tillbaka till den egna kliniken.
Tema för konferensen
Innehållet i den rättspsykiatriska omvårdnaden
Diskussionsfrågor:
1) Vision – Värdegrund – Vårdvetenskap – Vårdverklighet.
Hur ser det ut på din klinik?
2) Reflektera över dessa begrepp i relation till varandra.
3) Vilka hinder och förutsättningar finns för att vision, värdegrund och

vårdvetenskap ska in i vårdverkligheten?
4) Beskriv bästa tänkbara standard utifrån de fyra begreppen i fråga 1.

Torsdag 12 november

Program

08.30-09.30

Registrering och kaffe

09.30-09.45

Välkommen
Agneta Westman, verksamhetschef

09.45-10.00

Återblick från konferensen i Gävle

10.00-10.30

”Innehållet i den rättspsykiatriska vården
kapitel 7” -Rapport till socialstyrelsen 2007
Kenneth Rydenlund, PhD, vårdutvecklare/ FoUsamordnare, Rättspsykiatriska regionkliniken,
Vadstena.
Eva Albertz, vårdutvecklare, Rättspsykiatrin
Skåne.

10.30-10.50

Paus med möjlighet att se posters från
magisteruppsatser.

10.50-12.00

” Vårdkvalitet med fokus på patientens
delaktighet inom rättspsykiatrisk vård”
Mikael Selvin, doktorand, psykiatrisjuksköterska

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Programpunkt ej fastställd än.

14.00-16.00

Arbete i grupper med frågeställningar utifrån
konferensens tema. Fika under arbetets
gång

19.30

Middag

Fredag 13 november
09.00-11.00

”Vad sitter i väggarna?” -Vårdkulturens
betydelse för vårdandet.
Patrik Rytterström, sjuksköterska och lektor på
Linköpings universitet, med erfarenhet av
rättspsykiatrisk vård.

11.15-11.45

Styrgruppen för NÄTROM informerar.
Redovisning av resultat från gårdagens
gruppdiskussioner.

11.45-12.00

Presentation av kommande konferens våren
2016.

12.00

Lunch

Anmälan och övrig information
Anmälan till konferensen görs i webbformulär på NÄTROMS hemsida
www.natrom.se Sista dag för anmälan är torsdagen den 15 oktober. Kostnad för
konferensen är ca 3500 kr/person som faktureras i efterhand, uppge fakturaadress
vid anmälan.
Vid frågor om konferensen kontakta:
Jimmy Björkman, tfn 070 962 86 86 eller jimmy.bjorkman@regionorebrolan.se
Lina Haag, tfn 019-602 83 03 eller lina.haag@regionorebrolan.se
Konferensen hålls på Scandic Grand Hotel. De som kommer till Örebro den 11
november bokar själv rum, ett visst antal finns reserverade på Scandic Grand Hotel
t.o.m. den 15 oktober. Kontakta hotellet på telefon nr 019-767 43 00 eller via mail
orebrogrand@scandichotels.com. Uppge bokningskod: REG111115. Denna natt
ingår inte i konferensavgiften.

Välkomna!

