INBJUDAN
Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens
Plats och datum:

Skövde - Hotell Scandic Billingen, 6 – 7 november.

Teman: MOTIVATION!

Jobbar vi ihop eller bara samtidigt?

Möten som förändrar.

Till eftertanke

av Søren Kirkegaard
Om jag vill lyckas
med att föra en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne där hon är
och börja just där.
Den som inte kan det
lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon
måste jag visserligen förstå mer än vad han gör,
men först och främst förstå det han förstår.
Om jag inte kan det,
så hjälper det inte att jag kan och vet mera.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan,
så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället
för att hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa
och därmed måste jag förstå
att detta med att hjälpa inte är att vilja härska,
utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta
så kan jag inte heller hjälpa någon.

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 6 november

08.30-09.30

Registrering, kaffe och smörgås

09.30-09.45

Välkommen ,Presentation av verksamheten

09.45-10.00

Återblick från konferensen i skåne

10:00 – 12:00

Hasse Karlsson Pedagog. Jobbar vi i hop eller bara samtidigt ?
Arbetsgrupp, kontaktmannateam, kontaktpersoner.

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 15:00

Annika Östberg Ögonblick som förändrar livet.
Annika Östberg satt 28 år i amerikanskt fängelse,dömd för mord.
Hennes föreläsningar handlar om att komma tillbaka.
Om att finna hopp och en framtid trots ett mörkt förflutet.

15:00 – 17:00

Grupparbete med frågeställningar.
Kaffepaus

19:00

Konferensmiddag

Fredag 7 november

09:15 – 11:45

Magnus Lindblom. Ambassadör Hjärnkoll. Med erfarenhet att vårdas
enligt LRV. Om att mötas och tro på individen.

11:45 – 12:00

Styrgruppen informerar.
Nästkommande konferens Gävle.

12:00 – 13:00

Avslutningslunch.

Frågor om konferens.

Styrgruppen Nätrom:

Stefan Fredriksson 010-4734180

stefan.fredriksson@vgregion.se

Enhetschef:

Annika Tshibanda 010-4734151

annika.tshibanda@vgregion.se

Anmälan till konferensen görs i webbformulär
natrom.se/hem/
Kostnad för konferensen är 3500 kr/person

Senaste dagen för anmälan är måndagen den 6 Oktober

På Scandic Hotell Billingen finns reserverade rum fram till den 6 oktober som är sista
anmälningsdag. Alla måltider och konferenspunkter hålls på Scandic Hotell. De som
kommer till Skövde den 5 november bokar själva rum på detta hotell eller annat hotell i
Skövde .

Extra natt bokningsnummer: SKA061114

Trädgårdsgatan 10

Telefon: 0500 74 50 22
Epost: billingen@scandichotels.com
Scandic hotel ligger ungefär 100 meter från centralstationen i Skövde.

Rättspsykiatriska enheten i Falköping

Diskussionsfrågor.

Hopp. Hur förmedlas det ? Hur gör du ?

Jobbar vi ihop eller bara samtidigt ?

Till eftertanke Sören Kirkegard, Vad är det han säger ?

