INBJUDAN
Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad
INBJUDER TILL KONFERENS I
VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011
PLATS: STARBY HOTELL
TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA
OMVÅRDNADEN – VAD ÄR DET VÅRDANDE?

Dags för den 20:e konferensen.
Landstingsförbundet och Rättspsykiatriska föreningen inbjöd till en
rättspsykiatrisk vårdkonferens hösten 2001, med fokus på
rättspsykiatrisk omvårdnad. Ur detta initiativ har det rättspsykiatriska
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
rättspsykiatriska omvårdnaden. Senare konferenser har haft innehållet i
den rättspsykiatriska 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.
Innehållet i den rättspsykiatriska omvårdnaden – vad är det
vårdande?
Konferensen i Sala (nov 2010) handlade om ”Hälsa och kunskap för att
blir en god vårdare”. Den följdes av konferensen i Uppsala (maj 2011)
som genomfördes på temat ”Lika vård”, bland annat så diskuterade vi
basprogram. Den 20 september arrangerar NätRom en ”Temadag om
förändrad lagstiftning” där vi bland annat dryftar lagförslaget ur ett
kliniskt perspektiv. Denna diskussion fortsätter och fördjupas på
konferensen i Vadstena. Ett ytterligare underlag för funderingar kring
hur den rättspsykiatriska omvårdnadskompetensen kan tas till vara i en
framtid är ett reflektera över vad det rättspsykiatriska omvårdnadsarbetet
egentligen består av. En vårdteoretisk grund kan tydliggöra vad det är vi
egentligen gör när vi vårdar. Vad är det specifika med
omvårdnadspersonalens arbete – VAD är det vårdande?

Den 11 november 1986 invigdes Rättspsykiatriska
regionkliniken i Vadstena. Nu är det 25-årsjubileum !!
NätRom-konferensen är del av firandet.

Torsdag 10 nov

Program

08.30-09.30

Registrering och kaffe

09.30-09.45

Verksamhetschef Jan Cederborg hälsar
välkommen

09.45-10.00

Återkoppling konferensen i Uppsala

10.00-12.00

Vårdandets ethos – källan till vår etiska
hållning och vårt etiska tänkande som
vårdandets bärkraft.
Unni Lindström, Åbo Akademi, professor i
klinisk vårdvetenskap med inriktning mot
psykiatri

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Omvårdnadsarbete inom rättspsykiatrin
utifrån en vårdteoretisk grund.
Kenneth Rydenlund, vårdutvecklare RPR,
Vadstena, doktorand, Åbo Akademi

14.00-17.00

Arbete i grupper inklusive paus med kaffe
Frågeställningar:
● Hur kan vårdlidandet gestalta sig hos den
rättspsykiatriske patienten?
● Vilka kunskaper är väsentliga för att uppfatta och
lindra patientens lidande?
● Vilka åtgärder kan vi ha i ett basprogram för att
förebygga lidande?

19.30

Middag

Fredag 11 nov
09.00-10.00

Det nya lagförslaget i ett kliniskt perspektiv –
fortsatta och fördjupade diskussioner utifrån
temadagen den 20 sep.
Peo Sjöblom, förvaltningschef psykiatri, region
Skåne, medlem i expertgruppen.

10.00-11.00

Diskussion i grupper, kaffe och utcheckning

11.00-11.30

Återsamling med Peo Sjöblom

11.30-11.50

NätRoms 10-åriga historia – vad har hänt?
Nina Helland, sjuksköterska, Huddinge,
medlem i NätRoms styrgrupp och deltagare i
samtliga 20 konferenser.

11.50-12.00

Några avslutande ord om konferensen samt
presentation av nästa arrangör

12.00

Lunch

ANMÄLAN
Anmäl senast 5 oktober 2011

Ja, jag/vi tänker närvara vid NÄTROM-konferens i Vadstena 10-11 november 2011
Jag är i behov av specialkost i form av_______________________________
(eventuell matallergi, vegetarisk mat etc)
_____________________________________________________________
Pris 3000:- (exkl. moms).
Namn deltagare (ange mailadress) ______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Fakturaadress______________________________________________________
_________________________________________________________________
Organisationsnummer:_______________________________________________
Blanketten mailas till: kenneth.rydenlund@lio.se.
Telefon: 010-104 83 46, 070-285 02 50
Inkvartering på Starby hotell, Ödeshögsvägen 1, Vadstena.
För er som behöver en extra natt kan den bokas på tel:
0143-75100 eller via www.starbyhotell.se
Parkering finns i anslutning till hotellet.
Hämtning i Motala eller Mjölby kan ordnas, var vänlig meddela detta i god tid.

